Vanliga frågor om Protocel
Av Tanya Harter Pierce
Detta är ett extramaterial till boken “Överlista Din Cancer” skriven av Tanya Harter Pierce. Här
delar hon med sig av svar på de vanligaste frågorna kring Protocel.
Notering
Det här avsnittet om vanliga frågor om Protocel är inte avsett att vara en ersättning för den information som presenteras
i boken Överlista din cancer. Faktum är att kapitel 12 i denna bok innehåller ännu mer specifik information om hur du
kan variera din dosering för att uppnå optimalt resultat, liksom även listor över både kosttillskott som ska undvikas och
över sådana som anses vara kompatibla med Protocel, samt mycket annan detaljerad information som inte behandlas
här.
Kommentarer från MedNature
Tanya Harter Pierce skrev sina bedömningar för ett antal år sedan och från de förhållanden som då rådde i USA.
MedNature har inom parantes kommenterat detta efter de förhållanden som gäller i Skandinavien . Vi har distribuerat
Protocel sedan 2013 och efter det Överlista din cancer getts ut i Sverige. De senaste 4 åren har vi haft en omsättning
på c:a 1 000 000 kronor per kalenderår.
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Friskrivningsklausul:
Detta avsnitt om vanliga frågor om Protocel har besvarats av Tanya Harter Pierce, som inte är någon läkare och inte
behandlar cancerpatienter. Hon säljer inte heller Protocel eller andra kosttillskott eller produkter för behandling av
något slag. Hon har endast sammanställt svaren på dessa frågor utifrån de dryga tio år som hon har undersökt denna
anmärkningsvärda metod för behandling av cancer och på intervjuer med cancerpatienter och andra Protocel-experter.
Protocel är en alternativ metod som inte är accepterad eller godkänd av Federal Drug Administration (FDA) i USA eller
i Sverige av Socialstyrelsen, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, Svensk Onkologisk Förening eller av vanliga konventionella läkare, för att användas i någon form av behandling, och informationen i detta avsnitt representerar
inte några påståenden som gjorts av tillverkarna eller distributörerna av Protocel.

Innehåll
Eftersom Tanya Harter Pierce vill hjälpa så många människor som möjligt genom att tillhandahålla så mycket gratis
information som möjligt är detta avsnitt ganska långt. För att underlätta för läsaren har det delats in i åtta avsnitt. Vänligen klicka på det avsnitt nedan som motsvarar den typ av svar du letar efter:
1. Vanliga frågor om vad Protocel är
2. Vanliga frågor om lysering
3. Vanliga frågor om kosttillskott och kosthållning
4. Vanliga frågor om kemoterapi, strålning, kosttillskott och läkemedel
5. Vanliga frågor om användningen av Protocel
6. Vanliga frågor i samband med utvärdering av dina framsteg
7. Andra vanliga frågor om Protocel
8. Vanliga frågor om användningen av Protocel som inte har med cancer att göra
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1. Vanliga frågor om vad Protocel är
Vad är Protocel?
Protocel är en brunfärgad flytande formel som utvecklades av en lysande amerikansk kemist vid namn Jim Sheridan.
Han utformade denna behandlingsform för att få cancerceller att lysera, eller på ett mycket unikt sätt falla isär. Formeln
kallades ursprungligen Entelev, sedan Cancell och sedan slutligen Protocel. Kapitel 9 i Överlista din cancer beskriver
hela historien om denna fantastiska formel och hur den i detalj fungerar vetenskapligt. Boken inkluderar citat från Jim
Sheridans skrifter.
Är Protocel helt naturligt?
Inte helt och hållet. Protocel är en kombination av naturliga och syntetiska ingredienser. Denna exakta kombination
av ingredienser krävs för att den på ett tillförlitligt sätt ska kunna agera som en ”katekin” (en speciell typ av kemikalie)
och få cancerceller att falla sönder, vilket det utformades för att göra. Men det är fullständigt icke-toxiskt (ej giftigt) och
anses faktiskt vara mindre toxiskt än att en gång om dagen ta en Aspirin för barn.
Är Protocel veganskt?
Ja. Protocel är helt veganskt och innehåller inga animaliska produkter.
Är Protocel homeopatiskt?
Nej.
Har det någonsin genomförts några kliniska prövningar av Protocel när det gäller dess effekt
mot cancer?
Tyvärr inte. Jim Sheridan försökte få sin formel officiellt granskad, men National Cancer Institute (NCI) och FDA var
inte intresserade av att rättvist utvärdera hans formel. Han lyckade få NCI att 1990 utföra inledande in vitro-studier
(experiment eller iakttagelser som är gjorda i en konstgjord miljö) med sin formel på olika cancercellinjer, och resultaten
var oerhört bra. (Se diagrammen i kapitel 11 i Överlista din cancer, vilka visar de officiella NCI-testresultaten.) Men
de stora läkemedelsbolagen är inte intresserade av Protocel, eftersom de inte kan patentera det och därmed göra stora
vinster på det, och därför har inga kliniska prövningar någonsin gjorts. När det sålunda gäller frågan om hur många
människor med cancer som tar Protocel och som det går bra för, så är det endast anekdotiska fall som vi har tillgång
till. Lyckligtvis finns det ganska många häpnadsväckande fall av den här typen som är hämtade från verkliga livet, och
många av dem kan du läsa om eller lyssna på på denna webbplats.
MedNature: Tyvärr har våra myndigheter förbjudit oss att skriva på hemsidan mednature.se om vad kunder kan förvänta sig
för resultat av Protocel
Bidrar Protocel endast till att människor uppnår ”remission”, eller kan det verkligen bota människor från cancer?
Det mest korrekta sättet att betrakta Protocel på är att det är en metod som kan bota. Det finns tillräckligt med fall där
människor framgångsrikt har använt Protocel för att bli av med alla tecken på sin cancer och sedan aldrig har drabbats
av något återfall, även då det har gått många år efter att de har slutat ta Protocel, för att vi ska veta att ett fullständigt
botande är möjligt och bör vara målet med denna formel.
Fungerar Protocel på vanlig icke livshotande hudcancer, som till exempel basalcellscancer?
Ja. Protocel är verksamt mot hudcancer. Det fungerar faktiskt mycket bra. Elakartade typer av hudcancer, som till
exempel melanom och skivepitelcancer, svarar definitivt på Protocel. Vanlig icke-metastaserande hudcancer, till exempel basalcellscancer, svarar också bra på Protocel av någon anledning. Det här är den typ som ofta bränns bort av en
hudläkare och kan fortsätta att återkomma på ett område på kroppen, som till exempel i ansiktet, men som inte metastaserar till de inre organen. När det gäller hudcancer kan Protocel också appliceras direkt på förändringar på huden
och sedan täckas med ett bandage. Men för bästa resultat bör regelbundna orala doser också tas, precis som för andra
cancerformer. (Åtminstone fyra doser av Formula 50 eller Formula 23 som jämnt fördelas under hela dygnet.)
Fungerar Protocel som en kraftfull antioxidant när den bryter ned cancerceller?
Nej. Protocel är en mycket kraftfull antioxidant. Men det är emellertid inte på det sättet som det gör sig av med en
människas cancer. Jim Sheridans förklaring för lekmän hur hans formel får cancerceller att brytas ned beskrivs i kapitel
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9 i Överlista din cancer. Protocels antioxidantkapacitet är helt enkelt en mycket trevlig sidoeffekt som kan hjälpa till att
göra kroppen friskare, men det är inte på det sättet som det gör sig av med cancern i kroppen.
Går det bra att ta Protocel trots att man har en hög kopparnivå som indikerats genom håranalys?
Ja. Såvitt man vet har den mycket lilla mängden koppar i Protocel aldrig orsakat någon några problem.
Orsakar Protocel biverkningar?
Nej. En del människor läser om Protocel på webbplatser som inte är noggranna med vilka ord de använder. Dessa källor
nämner ibland att man kan få ”biverkningar” av att använda Protocel. Det finns absolut inga direkta biverkningar av att
använda Protocel såvitt jag vet. Det är sant att det finns ”symtom på lysering” som kan uppstå när människor använder
Protocel mot cancer, och dessa förekommer ofta. Detta är vad människor brukar syfta på när de talar om biverkningar.
Men dessa symtom beror på att cancern håller på att falla sönder och bearbetas och transporteras ut ur kroppen, och
orsakas med andra ord inte direkt av Protocel (på det sätt som läkemedelsbiverkningar direkt orsakas av ett läkemedel).
Personer med mycket cancer kan uppleva mer av dessa symtom på lysering än andra, eftersom de kan ha mer cancer
som bryts ned vid varje tidpunkt. Vissa personer med mycket lite cancer kanske inte upplever några symtom på lysering
över huvud taget. (För mer information om symtom på lysering, läs kapitel 12 i Överlista din cancer.)
Kan man ta Protocel tillsammans med andra antioxidanter?
Eftersom många människor vet att Protocel i sig är en kraftfull antioxidant, samtidigt som de får höra att man bör
undvika C- och E-vitamin när man tar Protocel, så tror de att Protocel inte bör tas tillsammans med någon annan antioxidant. Detta är inte korrekt. Det är inte så att man inte bör ta Protocel tillsammans med någon annan antioxidant.
Man bör helt enkelt inte ta det tillsammans med någon antioxidant av typen tioler (sylfanyls). (Sök på Internet om du
vill veta mer om antioxidanter som är av typen tioler.)
Är Protocel antibakteriell?
Nej, Protocel är inte antibakteriellt. Det här är faktiskt något bra, eftersom det betyder att Protocel inte dödar de friska
bakterierna i tarmen. Om någon som tar Protocel utvecklar en bakterieinfektion, så är det okej att den personen tar
antibiotika som föreskrivits av en läkare samtidigt de tar Protocel mot cancer eller ett annat sjukdomstillstånd.
Dödar Protocel anaeroba bakterier och jäst?
Nej, Protocel eliminerar inte anaeroba bakterier (som till exempel de som finns i vissa tandinfektioner). Och det angriper inte jäst, även om dessa mikroorganismer tillämpar anaerob cellandning. Denna formel utformades speciellt för
att störa de skadade eller ohälsosamma celler i kroppen vilka fungerar anaerobt, inte någon flercellig organism eller
encellig mikroorganism som är anaerob.
Är Protocel en immunförstärkare?
Inom den grupp av människor som intresserar sig för Protocel anser många att det är en immunförstärkare, eftersom
så många cancerpatienter har rapporterat att deras blodprov ser mycket bättre ut efter att de under en tid har tagit
Protocel. Men i vilken utsträckning Protocel stärker immunsystemet, eller vilka aspekter av immunsystemet som stärks,
är oklart. De flesta kosttillskott som marknadsförs som immunförstärkare har vid kliniska studier visat sig bland annat öka nivåerna av T-lymfocyter och mördarceller och aktiviteten hos interleukiner. Det finns ingen klar kunskap om
Protocel har förmågan att stärka dessa faktorer i immunsystemet. En del människor har rapporterat att aktiviteten hos
interleukiner har ökat i deras blodprover, men de här människorna tog också germanium-132, vilket har visat sig kunna
stärka interleukiner på egen hand. Därför är det i dessa fall oklart om det var Protocel eller germanium-132 som ökade
aktiviteten.
Det är också oklart om olika cancerpatienters blodprover förbättras till följd av att Protocel stärker deras immunsystem,
eller om det är ett resultat av att Protocel helt enkelt minskar cancerbelastningen i kroppen så att deras immunsystem
inte längre är lika överbelastat. Såvitt jag vet skrev Jim Sheridan aldrig att Protocel var en immunförstärkare. En annan oklarhet handlar om att en del människor tror att Protocel är en immunförstärkare därför att de inte tenderar
att bli förkylda eller få influensan när de tar det. Men det beror antagligen mer på Protocels förmåga att avbryta ett
virus förökningscykel, och inte nödvändigtvis på att det direkt stärker immunsystemet. Framtida studier skulle kunna
klargöra för oss vad Protocels immunförstärkningsförmåga verkligen är. Tills vidare är det helt och hållet rimligt att säga
att Protocel hjälper kroppen att fungera bättre på många sätt helt enkelt på grund av dess förmåga att befria kroppen
från skadade anaeroba celler, och att många cancerpatienter har kunnat konstatera att deras blodprover indikerar att
kroppen överlag fungerar bättre och bättre när de tar Protocel.
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Hur hög är andelen botade från cancer med hjälp av Protocel?
Eftersom inga formella studier har utförts på cancerpatienter som tar Protocel, finns det inga tillförlitliga siffror att rapportera. En del människor får höra att Protocel har en andel botade som ligger på 80 procent, men jag tror att detta är
ett felaktigt påstående när det gäller de cancerpatienter som i dag tar Protocel. Uppfattningen om en andel botade på
80 procent kan ha misstolkats utifrån två källor:
(1) Jim Sheridan uppnådde en andel botade på 80 procent när det gällde möss med cancer under de många år som han
genomförde djurstudier. Detta skedde emellertid under kontrollerade laboratorieförhållanden, och Sheridan var aldrig
involverad i några kliniska prövningar.
(2) Ed Sopcak (den man som ursprungligen finansierade produktionen av Cancell och som gav bort cirka 20 000
flaskor i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet) brukade hävda att han uppnådde en andel botade på 80 procent
med de cancerpatienter han arbetade med. Men Ed Sopcak räknade endast de fall som hade minst tre månader kvar
att leva när de började ta Cancell. Med andra ord, om en patient dog under de första tre månaderna efter att de hade
börjat ta Cancell, så tog inte Sopcak med deras dödsfall i sin statistik, eftersom han ansåg att fall i sena stadium inte
alltid hade fått tillräckligt med tid på sig för att Cancell skulle hinna fungera tillräckligt effektivt för att bota patienten.
Trots detta villkor var ändå den totala andelen cancerpatienter som helt tillfrisknade och som Sopcak direkt arbetade
med fenomenal. Om jag var tvungen att gissa, så skulle jag säga att den nuvarande faktiska andelen cancerpatienter som
botas genom att ta Protocel är betydligt lägre än 80 procent, men detta beror troligtvis på att det är så många människor
som inte börjar ta Protocel förrän de befinner sig i ett mycket sent stadium, eller därför att de inte försäkrar sig om att de
förstår allt man ”ska göra” och ”inte ska göra” när man tar Protocel. Jag kan dock med stark övertygelse säga att det fortfarande sker många fler botanden av cancer med Protocel än med konventionell kemoterapi (cytostatikabehandling)
eller andra konventionella metoder. Detta exemplifieras framför allt av de många fall som är hämtade från verkliga livet
då människor blev tillsagda av sin onkolog att gå hem och ordna upp sina affärer, eftersom det inte fanns något mer
man kunde göra för dem, och som sedan uppnådde ett fullständig tillfrisknande med hjälp av Protocel-formeln.

2. Vanliga frågor om lysering
Vad är lysering?
Lysering är en process som det ofta hänvisas till när människor tar Protocel mot cancer. Eftersom Protocel i så hög
grad stör cancercellernas produktion av den energi de själva behöver att de inte längre kan hålla ihop sina membran, så
kommer cancercellmembranen att så småningom spricka. Detta får cancercellerna att falla isär och dö. Sprängningen av
dessa cellmembran kallas lysering. (Se kapitel 9 i Överlista din cancer för en mer fullständig och detaljerad vetenskaplig
förklaring.) När de lyserade cancercelldelarna bearbetas och transporteras ut ur kroppen kan man få se tecken på denna
lysering, till exempel i form av bubblor eller skum i urinen eller äggviteliknande ämnen som kommer ut vid tarmtömningar. Eller så kan man få uppleva symtom på lysering som till exempel inledande trötthet, nattliga svettningar eller
andra typer av symtom som är typiska för detoxifiering (avgiftning). (För mer information om symtom på lysering, läs
kapitel 12 i Överlista din cancer.)
Vad gör jag om jag har kraftiga tecken på lysering, och sedan perioder med inga som helst
tecken på detta?
När en person tar Protocel mot cancer kommer det att förekomma lysering varje dag, kanske varje minut under dagen.
Detta beror på att termen lysering refererar till den process då cancercellernas membran sprängs. Å andra sidan kan de
tecken på lysering som man ser kommer ut ur kroppen vara sporadiska eller cykliska, eller så kanske en person inte lägger märke till några tecken på lysering över huvud taget. Det betyder inte att lyseringen inte pågår inuti kroppen, utan
att personen helt enkelt inte kan se det lyserade ämnet (nedbrutna cancerceller) som kommer ut ur kroppen. Ibland kan
nämligen kroppen bearbeta och transportera bort det lyserade ämnet på ett mycket effektivt sätt så att man inte ser det.
Andra gånger kan de lyserade cancercellerna ansamlas i kroppen ett litet tag innan kroppen bearbetar och transporterar
bort allt på en gång. På det hela taget är sporadiska eller cykliska lyseringssymtom mycket vanliga, och de bör inte tolkas
som om Protocel fungerar ibland och sedan inte fungerar vid andra tidpunkter.
Det enda undantaget från denna regel är om du märker att något nytt som du händelsevis gör eller äter motsvaras av en
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uppenbar minskning av tecknen på lysering. Om du till exempel under en tid har sett regelbundna tecken på lysering
och sedan börjar ta ett nytt kosttillskott eller genomgå kemoterapi (cytostatikabehandling), och tecknen då plötsligt upphör och inte kommer tillbaka, så kanske du ska sluta ta det kosttillskottet eller läkemedlet eller genomgå den terapin.
Eller så kan det vara så att dina tecken på lysering slutar varje gång du äter munkar eller dricker en mjölkdrink eller
alkoholhaltiga drycker, och då kan detta vara ett tecken på att dessa saker stör Protocels förmåga att arbeta på cellnivå.
Är blödning ett symtom på lysering?
Nej, vanligtvis inte. Ibland kan en liten mängd blod ses som ett resultat av lysering när delar av en tumör bryter sig loss
från ett blodkärl eller en organvägg. Men detta är vanligtvis en mycket liten mängd blod och något som sker under en
relativt kort tid. Om en person upplever kraftig eller långvarig blödning när denne tar Protocel mot cancer, så ska detta
inte tolkas som ett symtom på lysering, utan den personen ska i stället omedelbart låta sig undersökas av en kvalificerad
läkare.
Kan Protocel orsaka illamående och/eller kräkningar?
Ja, men detta förekommer mycket sällan hos människor. Illamående förekommer vanligtvis endast under vissa förhållanden, till exempel när cancer i magen lyserar eller en person har en mycket toxisk lever som har problem med att hålla
jämna steg med personens ansträngningar för att tillfriskna. Att dricka extra vatten kan hjälpa, eller att eventuellt göra
en serie kaffelavemang för att hjälpa till att rena levern. När det gäller kräkningar så är det så att om en person kräks
upp äggviteliknande ämnen eller vad som ser ut som vitt skum, så kan det vara ett mycket bra tecken på en pågående
kraftig lysering och att kroppen gör sig av med döda cancercellsrester. Detta är särskilt uppenbart när man ger Protocel
till hundar eller katter med cancer, eftersom kräkningar är en så vanlig tömningsmekanism för dem.
Vad kan jag göra för att minska obehagliga lyseringssymtom?
Se kapitel 12 i Överlista din cancer för alla detaljer angående denna fråga, men att dricka mer vatten varje dag och att se
till att du har minst en tarmtömning om dagen kommer definitivt att hjälpa till att få lyserade ämnen att mer effektivt
ta sig ut ur kroppen.
Finns det några speciella omständigheter som gäller för patienter med hjärncancer?
Ja. Hjärnan är ett av de områden i kroppen som ibland inte bearbetar och transporterar bort lyserade ämnen så snabbt.
Om du har en liten mängd cancer i hjärnan, så är detta vanligtvis inte ett problem. Men om du har en stor tumör eller flera stora tumörer i hjärnan, var då försiktig med din dosering av Protocel så att inte lyseringen av cancern går för
snabbt. Ett sätt som hjärnan fungerar på är att den fyller alla ”hål” med vätska. Följaktligen kan tumörer, när de bryts
ned, lämna efter sig ett öppet område som hjärnan kommer att fylla med vätska. Ibland fyller den detta hål med för
mycket vätska, vilket resulterar i ”ödem” som orsakar ett tryck i hjärnan. På grund av detta kan vissa patienter med
cancer i hjärnan behöva få en receptbelagd steroid av sin läkare för att minska den här typen av svullnad och tryck på
hjärnan tills Protocel har fått tillräckligt med tid på sig att bli av med mer av cancern. Så småningom kan intaget av
steroidläkemedlet gradvis reduceras.
Finns det några speciella omständigheter som gäller för patienter med bröstcancer?
Ja. Bröstet är ett annat område som inte bearbetar och transporterar bort lyserade ämnen särskilt effektivt, troligtvis
beroende på att det består av så mycket fettvävnad och till stor del förlitar sig på små lymfkärl för att avlägsna rester av
nedbrutna cancerceller. Återigen, om en kvinna har en liten mängd cancer i bröstet, så bör bearbetningen och borttransporteringen av lyserade ämnen gå bra. Men om hon har mycket cancer i bröstet, så kan hon behöva vara mer
uppmärksam på att dricka rikligt med vatten och därmed se till att hennes lymfsystem får tillgång till tillräckligt med
vätska och flyter bra. Att studsa på en minitrampolin i cirka tio minuter två gånger om dagen kan kraftigt öka kroppens
förmåga att effektivt avlägsna lyserade ämnen från bröstet. Om en kvinna har mycket cancer i bröstet och man inte ser
till att flödet i lymfan fungerar bra, så kan hennes bröst svälla och bli smärtsamt när cancern lyserar.
Finns det några speciella omständigheter som gäller för patienter med lymfom?
Ja. Det viktigaste för alla som använder Protocel mot cancer i sitt lymfsystem, och särskilt för dem som är patienter med
primärt lymfom, är att ha en god vätskebalans genom att dricka mycket vatten varje dag. Detta beror på att lymfvätskan
kan bli ”klibbig” eller tjock när den bearbetar och transporterar bort lyserade cancerceller som orsakats av Protocel.
Lymfsystemet har inte en huvudpump för att hålla det flödande på det sätt som blodsystemet har i hjärtat. Därför kan
lymfvätskan sluta röra sig och åstadkomma ett stopp i lymfsystemet om den blir för tjock och klibbig. Detta skulle
kunna orsaka obehag hos en cancerpatient och kanske hindra kroppens förmåga att bearbeta och transportera bort
ansamlingen av nedbrutna cancerceller. I åtminstone ett fall som jag följde blev denna ansamling nästan livshotande för
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en patient med non-Hodgkin-lymfom och som tog Protocel. I tre månader svarade hans cancer mycket bra på Protocel,
och de många knölarna han hade på sin kropp minskade alla i storlek. Men han drack inte särskilt mycket vatten varje
dag, och ganska snart började han uppleva stora smärtor i buken. Läkarna konstaterade att mjälten hade svällt upp
och var på väg att brista. Nu är det så att mjälten är som en mycket stor lymfknut i lymfsystemet och ofta blir full av
cancer när en person har lymfom. Det som därför förmodligen orsakade den här människans hemska smärtor var att
det pågick mycket lysering och att det inte fanns tillräckligt med vatten för att hålla lymfvätskan i rörelse. Ta inte den
risken. Drick mycket gott rent vatten förutom de andra drycker som du kanske intar. Ett annat mycket effektivt sätt
att underlätta lymfvätskans rörelsen genom kroppen är att försiktigt studsa på en minitrampolin i cirka tio minuter två
gånger om dagen.

3. Vanliga frågor om kosttillskott och kosthållning
Varför måste människor i så stor utsträckning begränsa användningen av kosttillskott, örter och
andra behandlingar när de tar Protocel?
Detta beror på att Protocel verkar på cancerceller på ett mycket annorlunda sätt jämfört med de flesta behandlingsmetoder. Många andra alternativa metoder mot cancer fungerar genom att stödja en persons immunsystem till den
punkt då dess egen kropp ska kunna övervinna cancern. Detta kräver att man tillför kroppen ämnen som producerar
energi. Jim Sheridan, däremot, tillämpade ett helt unikt tillvägagångssätt för att bli av med cancer. Hans idé var att helt
enkelt beröva cancercellerna deras förmåga att producera energi åt sig själva. Många kosttillskott och örter bidrar på ett
naturligt sätt till produktionen av energi i cellerna och kan motverka Protocels effekt på cellnivå. Andra behandlingar
eller läkemedel kan också vara störande på olika sätt. Det finns emellertid kosttillskott som många cancerpatienter har
upptäckt är kompatibla med Protocel, och kapitel 12 i Överlista din cancer har en lista över dessa kosttillskott, liksom
även en utförlig lista över kosttillskott som måste undvikas när man tar Protocel. Se det kapitlet för mer information.
Vilka kostrestriktioner gäller när man tar Protocel?
Generellt sett är Protocel en av de enklaste alternativa cancerbehandlingarna när det gäller kostrestriktioner. Den viktigaste restriktionen handlar om att undvika raffinerat socker så mycket som möjligt, eftersom det är det viktigaste som
cancerceller behöver för att frodas. Man bör även undvika raffinerat vete och alla alkoholhaltiga drycker, eftersom både
vitt mjöl och alkohol ganska snabbt förvandlas till glukos i kroppen.
Men man behöver inte vara vegetarian eller vegan, man behöver inte sluta med allt intag av salt (även om havssalt eller
bergsalt från Himalaya vore bäst). Undvik dock all skräpmat så mycket som möjligt, som till exempel kex som är gjorda
på vitt mjöl och alla efterrätter som innehåller socker, samt även frukostflingor. Utöver det rekommenderas det även att
man undviker alla varianter av livsmedel som är ”koncentrerade”, till exempel juicer som kan innehålla för höga nivåer
av näringsämnen som exempelvis C-vitamin. Det bästa rådet är att äta en balanserad kost som utesluter skräpmat och
juicer, och som innefattar oraffinerade grönsaker och frukter, lite kött om man så vill, fisk, fågel och lite mjölkprodukter
(som till exempel ekologisk yoghurt eller grynost), om man så önskar. Om ett livsmedel innehåller mycket C-vitamin,
som till exempel broccoli eller apelsiner, så kan man fortfarande äta dessa livsmedel då och då, men inte i stora mängder
varje dag. Likaså kan man då och då äta paranötter i små doser, men eftersom de har en mycket hög selenhalt bör man
undvika att äta större mängder paranötter varje dag. (För mycket selen kan störa Protocels effekt.)
Måste jag undvika raffinerat socker helt och hållet för att Protocel ska fungera?
Många cancerpatienter har haft framgång med Protocel även om de har ätit en liten bit födelsedagstårta då och då, eller
någon liten mängd efterrätt vid speciella tillfällen. Emellertid frodas cancerceller när de får socker. Följaktligen matar
en person med cancer varje gång de äter raffinerat socker sina cancerceller med det viktigaste som dessa celler behöver
för att överleva, och motarbetar därmed Protocel. Att äta raffinerat socker när du tar Protocel för att bli av med din
cancer är i princip som att försöka släcka en eld med vatten, samtidigt som du häller bensin på den. Därför bör man låta
bli allt raffinerat socker i form av bit- eller strösocker, godis, kakor, efterrätter av alla slag, söta frukostflingor etcetera,
samt även alkoholhaltiga drycker, för att få bäst resultat med Protocel. Naturliga, mer komplexa sockerarter som intas
i oraffinerad form, som till exempel fruktos från oraffinerade frukter och grönsaker (inte koncentrerade juicer), borde
fungera bra, men hållas på en rimlig nivå. Om du ändå äter lite socker då och då vid speciella tillfällen, så bör du kanske
öka din dos av Protocel precis före och efter.
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Är det okej att dricka alkohol, som till exempel vin eller öl, samtidigt som man tar Protocel?
Jag är säker på att många människor har kommit undan med att ibland dricka vin eller andra alkoholhaltiga drycker
när de tar Protocel mot cancer och ändå tillfrisknat. Men detta är antagligen endast acceptabelt om det handlar om
sällsynta tillfällen. Alkohol metaboliseras i kroppen på ungefär samma sätt som ren glukos, därför skulle jag säga att
samma regel gäller för att dricka alkohol som för att äta sockerhaltiga efterrätter. Var förnuftig och gör det inte svårt för
Protocel att jobba för dig.
Går det bra att dricka färskpressad eller mixad frukt- eller grönsaksjuice?
Juicer av alla slag, särskilt de flesta färskpressade eller mixade frukt- eller grönsaksjuicer med högt näringsvärde, som till
exempel juicer med bocktörnebär (gojibär), noni eller vetegräs, bör undvikas när du tar Protocel, eftersom de är rika
på näringsämnen (särskilt C-vitamin) och därför mer fungerar som kosttillskott än oraffinerade livsmedel i en persons
kost. Se nästa fråga och svar nedan om problemet med C-vitamin.
Kan du förklara problemet med C-vitamin?
Det rekommenderas att man inte kompletterar sin behandling med någon form av C-vitamin när man tar Protocel, och
att man också undviker många andra kosttillskott som kan hjälpa cancerceller att producera ATP (adenosintrifosfat) åt
sig själva. Därför bör man definitivt undvika alla kosttillskott som innehåller C-vitamin. Man behöver dock inte undvika alla livsmedel som innehåller C-vitamin, även om det rekommenderas att man undviker att regelbundet inta stora
mängder C-vitamin genom att äta eller dricka ”koncentrerade” former av livsmedel som innehåller mycket av detta
vitamin, som till exempel juicer. Detta innebär att man förmodligen bör sluta dricka juicer, men att man regelbundet
kan äta oraffinerade frukter, broccoli, tomater, paprika, bär och andra goda livsmedel, så länge man inte överdriver, om
man vill få det bästa resultatet med Protocel, intaget av något av de livsmedel som innehåller höga nivåer av C-vitamin.
Med andra ord, ät inte en stor skål med broccoli eller sex apelsiner varje dag. Om man äter en balanserad kost genom
att inta många olika hälsosamma ekologiska livsmedel, så ska man inte behöva oroa sig för att få i sig för mycket Cvitamin från sin kost.
Kan jag dricka kaffe, te eller andra koffeinhaltiga drycker?
Ja, koffein är förenligt med Protocel. Men eftersom koffein fungerar som ett urindrivande medel (driver ut vatten från
kroppen) är det viktigt att du inte intar för mycket koffein så att du blir uttorkad. Alla som har cancerceller som lyserar
i kroppen måste ha en god vätskebalans för att hjälpa kroppen att bearbeta och transportera bort nedbrutna cancerceller. Av detta skäl rekommenderas det att man dricker extra mycket vatten när man tar Protocel, och om du dricker
koffeinhaltiga drycker, så bör du förmodligen lägg till ännu mer vatten till ditt dagliga behandlingsprogram för varje
koffeinhaltig dryck du konsumerar.
Eftersom jag inte bör äta socker om jag har cancer, vilka konstgjorda sötningsmedel är okej att
använda när jag tar Protocel?
Jag föredrar att använda en sockerväxt som heter stevia som säljs i alla hälsokostbutiker. (Sweetleaf är ett bra märke och
som smakar mycket gott.) Jag föredrar vätskevarianten som man kan droppa ned i mat och dryck, framför pulverformen, men enbart på grund av att pulvret inte löses upp i kalla drycker som exempelvis iste. Stevia höjer inte blodsockret
och ger inte cancercellerna någon näring. Personer som tar Protocel har också med framgång använt Nutrasweet. Jag
skulle dock inte rekommendera Nutrasweet, eftersom dess huvudingrediens är aspartam. Aspartam är ett excitotoxin
(ett ämne som skadar eller dödar nervceller) som har visat sig både orsaka skador på hjärnan och direkt orsaka cancer
hos försöksdjur. Aspartam är också huvudingrediensen i Equal Spoonful, därför är både Nutrasweet och Equal Spoonful konstgjorda sötningsmedel som är mycket dåliga för kroppen.
Kan jag äta choklad när jag tar Protocel mot min cancer?
Det finns faktiskt inget i ren kakao (chokladdelen av en chokladprodukt) som stör Protocel. Men de flesta chokladkonfektyr tillverkas med stora mängder socker, och det raffinerade sockret kommer att ge näring åt din cancer och göra det
svårare för Protocel att få dina cancerceller att lysera. Anledningen till att du inte bör äta chokladgodis, chokladkakor
eller chokladefterrätter när du har cancer är därför inte på grund av chokladen, utan på grund av det socker de innehåller. Om du är ”chokladberoende” och inte kan tänka dig att sluta med choklad, så finns det en sak som du kan göra
som är säker, och det är att köpa rent, obehandlat (raw eller ”rått”) och osötat kakaopulver och göra din egen, varma
chokladrink hemma. Det är mycket enkelt att göra en sådan drink. Du tar helt enkelt och häller en rågad tesked kakaopulver i en hög mugg med varmt vatten och sedan tillsätter en blandning av lite mjölk och grädde, eller enbart grädde,
samt lite flytande stevia för att söta det hela en aning. Det här smakar gott – precis som varm choklad!
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Jag gillar att dricka mjölk varje dag. Är det okej?
Såvitt jag vet har människor kunnat dricka lite mjölk och använda andra mejeriprodukter, som till exempel ekologisk
yoghurt eller ekologisk grynost (helst sådana produkter som klart tillkännager att de inte innehåller rekombinant bovint tillväxthormon, rBGH), utan att det störde deras tillfrisknande med hjälp av Protocel. Men min egen uppfattning
är att det i vissa fall kan störa Protocel om man dricker mängder av komjölk varje dag. Jag har inget bevis för detta,
men jag vet att komjölk innehåller extremt höga halter av fosfater, mycket högre än bröstmjölk. Protocel blockerar
produktionen av ATP (adenosintrifosfat) i cancercellerna, och ATP består av tre fosfater. Det är detta som ”trifosfat”
i förkortningen ATP hänvisar till. Därför är jag rädd för att ett dagligt intag av mjölk skulle kunna bidra till mycket
fosfater i kroppen, vilket i sin tur skulle kunna bidra till att främja cancercellernas förmåga att tillverka ATP. Om det här
stämmer så kan det motverka Protocel, men detta är endast en teori som jag har och som inte är bevisad. En jordbrukare
och forskare i Australien som heter Percy Weston har dock funnit en direkt koppling mellan kost som innehåller höga
fosfatnivåer och utvecklingen av cancer. (För mer information, se hans bok Cancer: Cause and Cure.)
Kan jag dricka flaskvatten som har renats med ozon?
Ja. Ozonrenat vatten på flaska går bra att dricka. Det ozon (O3) som används i vatten i desinfektionssyfte förekommer
i små mängder och kommer att helt ha förbrukats eller omvandlats tillbaka till vanlig syrgas (O2) när en person dricker
detta vatten.
Är det okej att använda sig av sparrismetoden tillsammans med Protocel?
Ja, såvitt man vet. Anekdotiska fallrapporter tycks indikera att sparrismetoden är förenlig med Protocel.
Kan jag använda dr Johanna Budwigs metod med linfröolja och grynost när jag tar Protocel?
Nej. Även om inga studier har gjorts som varken bevisar att dessa två tillvägagångssätt tillsammans är förenliga eller
oförenliga, finns det en oro för att de skulle kunna vara oförenliga, eftersom metoden med att blanda linfröolja och
grynost tenderar att ”normalisera” cancercellerna, medan Protocel-metoden syftar till att försöka försvaga dem tills de
faller isär. Således kan det vara så att dessa två metoder motverkar varandra.
Kan jag dricka ett speciellt basiskt (alkaliskt) vatten med högt pH-värde?
Denna typ av vatten bör undvikas när du tar Protocel.
MedNature: Tanya Harter Pierce förordar att Protocel skall blandas med destillerat vatten. Orsaken är att USA har ett sämre
kranvatten än vi. I Sverige är det svårt att hitta leverantörer av destillerat vatten utom bensinstationer, där det användes för
bilbatterier. Vi rekommenderar den vattenrenare som finns på mednature.se , egen kontrollerad brunn eller vanligt kranvatten.

4. Vanliga frågor om kemoterapi, strålning, kosttillskott och
läkemedel
Kan man genomgå kemoterapi samtidigt som man tar Protocel?
Det rekommenderas inte att man genomgår kemoterapi (cytostatikabehandling) på samma gång som man tar Protocel,
såvida det inte är absolut nödvändigt under en kort tid i början för att sedan ge Protocel tid på sig att börja verka för patienten. I annat fall bör kemoterapi undvikas, eftersom de flesta kemoterapeutiska läkemedel riskerar att störa Protocels
effektivitet på cellnivå. Jim Sheridan skrev i en av sina artiklar: ”Kemoterapi kan sänka andelen framgångsrika resultat,
eftersom kemoterapi ändrar den nivå på reduktion-oxidation-stegen där Entelev/Cancell verkar.”
Under åren sedan Sheridan gick bort har det emellertid observerats att det finns två antimetabola kemoterapeutiska
läkemedel som faktiskt är kompatibla med Protocel, och man kan läsa om dessa i kapitel 12 i Överlista din cancer. Men
dessa läkemedel är fortfarande toxiska, och du måste väga för- och nackdelarna med att ta ett läkemedel som allvarligt
kan skada din kropp.
En del människor har hört att det är okej att ta Protocel samtidigt som man genomgår kemoterapi och att Protocel
kan minska biverkningarna av kemoterapin. Det stämmer att Protocel ofta minskar de negativa biverkningarna av
kemoterapin, till och med i så hög grad att människor kanske slipper tappa håret på grund av kemoterapin. Detta kan
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bero på att det är en så kraftfull antioxidant. Men på grund av risken för att kemoterapin skulle kunna minska Protocels
effektivitet är det vanligtvis inte värt att man samtidigt använder sig av dessa två behandlingar, såvida det nu inte är
absolut nödvändigt. För de fall som är så kritiska och då man har så ont om tid att en patient måste använda kortvarig
kemoterapi i början för att minska sin cancer och för att ge Protocel tid att börja verka, bör kemoterapin avbrytas så
snart som möjligt, varefter man kan börja ta nordamerikansk pawpaw tillsammans med Protocel för att undvika problemet med multiresistenta cancerceller som kan ha selekterats och blivit kvar i kroppen och främjats av kemoterapin.
Vad är nordamerikansk pawpaw?
Nordamerikansk pawpaw (paw paw) är en ört som används för behandling mot cancer och som är relaterad till taggannona (graviola). Både nordamerikansk pawpaw och taggannona är kända för att vara kompatibla med Protocel och för
att ha cancerbekämpande egenskaper. Inte alla som tar Protocel tar också pawpaw eller taggannona, och det anses inte
heller vara något som alla behöver göra. Men den standardiserade versionen i kapselform av nordamerikansk pawpaw
från Nature’s Sunshine rekommenderas ofta till dem som tidigare har genomgått kemoterapi. Detta beror på att kemoterapeutiska läkemedel kan göra att multiresistenta cancerceller selekteras och blir kvar i kroppen. Pawpaw har den
unika förmågan att inaktivera resistensen hos multiresistenta cancerceller, vilket i dessa fall kan göra det lättare för Protocel att verka. Det sätt som Pawpaw verkar och fungerar på cellnivå samverkar med hur Protocel fungerar, därför kan
de två användas tillsammans, även om en cancerpatient aldrig har genomgått någon kemoterapi. Det finns dock några
kontraindikationer för att använda pawpaw i vissa fall. För dem som befinner sig i en situation där de måste vara mycket
försiktiga med att inte låta deras cancer lysera för snabbt (som till exempel med cancer i hjärnan), rekommenderas det
att dessa till en början endast tar Protocel och inte lägger till pawpaw förrän kanske efter att några månader har gått. När
man sedan är säker på att man kan hantera, bearbeta och transportera bort den mängd lyserade ämnen som Protocel
ensamt orsakar, kan man pröva med att en tid efteråt lägga till pawpaw. När det gäller andra fall än hjärncancer, behöver
man vanligtvis inte oroa sig för att alltför mycket lysering sker alltför snabbt, därför kan man börja ta Protocel och
pawpaw tillsammans om man vill. Den rekommenderade doseringen av Nature’s Sunshines pawpaw är två kapslar tre
gånger om dagen, vilka ska tas samtidigt som den andra, tredje och fjärde dosen Protocel varje dag. Om man får magont
eller andra typer av störningar i mag–tarmkanalen efter att man har börjat med pawpaw, så kan man ändra sitt intag och
ta pawpaw tillsammans med mat en halvtimme efter att man tar den andra, tredje och fjärde dosen Protocel varje dag.
MedNature: Pawpaw har blivit förbjuden att sälja i Sverige. Orsaken har angetts till att det finns personer allergiska mot
detta. Den enzym som finns på vår hemsida och som levererats av Protocel innehåller bl a motsvarande ämnen. Vi har inte
sedan starten 2013 fått några negativa kommentarer av vanligen allergiska kunder.
Kan man genomgå strålbehandling samtidigt som man tar Protocel?
Ja. Strålbehandling är känd för att vara kompatibel med Protocel, och i själva verket samverkar de två och kan påskynda
processen med att få cancern att dö bort. Strålbehandling har emellertid sina risker och bör, precis som kemoterapi,
endast användas om det är absolut nödvändigt i kritiska fall då det är ont om tid. Strålningen orsakar celldöd även för
normala celler, och denna celldöd kallas nekros. På grund av strålningens bestående effekter kan nekrosen hos friska
vävnader pågå i upp till 18 månader efter behandlingen. Detta innebär att om du har hjärncancer och strålbehandlingen riktas mot tumören eller tumörerna i hjärnan, så kan strålningen orsaka kontinuerlig vävnadsdöd hos normala
friska celler i det område av din hjärna som bestrålades i upp till ett och ett halvt år efteråt. (Din onkolog kommer dock
vanligtvis inte berätta detta för dig.) Strålningen mot hjärnan kan också i vissa fall orsaka att hjärnan svullnar ytterligare, vilket kan komplicera tillfrisknandet. När det gäller strålbehandlingar i bröstområdet mot antingen lungcancer eller
bröstcancer, finns det även risk för att strålningen allvarligt kan skada en persons hjärta. Så när det gäller fall som innefattar till exempel lung- eller bröstcancer kan strålbehandlingarna hjälpa till att minska cancern snabbt, men samtidigt
orsaka att patienter dör tidigare av en dödlig hjärtattack än vad de annars skulle ha gjort. Var därför smart och använd
endast strålning tillsammans med Protocel om det är absolut nödvändigt i början för att ge Protocel tid att verka, och
håll den sedan på ett minimum och använd den under en så kort behandlingsperiod som möjligt.
Kan jag ta ett hormonblockerande läkemedel medan jag använder Protocel mot cancer?
Det råder ingen fullständig enighet i denna fråga, men jag rekommenderar det inte. Efter att ha följt många, många fall
med människor som använder Protocel mot cancer, har jag märkt att de kvinnor som tar Tamoxifen (aktiv substans:
tamoxifen) mot bröstcancer och de män som tar Lupron (aktiv substans: leuprorelin) eller Casodex (aktiv substans:
bikalutamid) mot prostatacancer inte har lika stor framgång med Protocel som de som inte tar några hormonblockerande läkemedel alls. Min egen åsikt är att Tamoxifen gör det svårare för Protocel att fungera, eftersom det förändrar
bröstcancercellernas metabolism, och Protocel riktar in sig på just cancercellernas metabolism. För män gör alla testosteronblockerande läkemedel att de blir östrogendominanta, och det är välkänt att östrogendominans främjar cancertill-
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växt. (För mer information om hormonblockerande läkemedel för kvinnor, se kapitel 19 i Överlista din cancer, och om
hormonblockerande läkemedel för män med prostatacancer, se kapitel 20.)
Är det okej om jag tar receptbelagda läkemedel medan jag tar Protocel?
Många cancerpatienter har klarat sig bra när de har tagit sin blodtrycksmedicin, sitt insulin, sina smärtlindrande mediciner och de flesta andra vanliga receptbelagda läkemedel av liknande slag. Tänk dock på att det inte med säkerhet är
känt om alla receptbelagt läkemedel är kompatibla med varandra. Se kapitel 12 i Överlista din cancer för mer information.
Kan man ta syrabindande medel tillsammans med Protocel?
Inta inte syrabindande medel samtidigt som du tar Protocel. Många av Protocels ingredienser är syror, och dessa bör
inte på konstgjord väg bli neutraliserade av ett receptfritt eller receptbelagda syrabindande medel. Om det är nödvändigt, ta då de syrabindande medlen mellan Protocel-doserna, jämt fördelade under dygnet och med så långt tidsmellanrum som möjligt från dina intag av Protocel.

5. Vanliga frågor om användningen av Protocel
Är dosen 1/4 tesked rätt för alla?
Att ta 1/4 tesked av antingen Formula 50 eller Formula 23 fyra eller fem gånger om dagen anses vara den ”grundläggande” dosmängden för båda blandningarna. Men jag tror faktiskt att vissa människor kan behöva större eller tätare
doser vid en viss tidpunkt, och i min bok förklarar jag att det kan finnas situationer där en cancerpatient kanske bör öka
sin dosstorlek, eller till och med ta en ”dunderdos” då och då för att försäkra sig om att det får bukt på sin cancertillväxt
på ett effektivt sätt. I kapitel 12 i Överlista din cancer kan du läsa den mer utförliga informationen om hur man kan
varierar doseringen för att få bästa resultat.
Finns det en lägsta eller högsta ålder för att någon ska att kunna ta Protocel?
Nej. Det finns ingen lägsta eller högsta ålder. Protocel är med andra ord säkert för både en ettåring och en person i
90-årsåldern. I själva verket är Protocel förmodligen den enklaste och effektivaste alternativa behandlingen för både
små barn och äldre med cancer av alla de olika alternativ som finns tillgängliga. Detta beror på att den inte kräver att
man tar ett berg av piller varje dag, inte kräver omfattande regelbunden detoxifiering genom kaffelavemang eller andra
medel, och inte kräver att man i omfattande grad pressar eller mixar juicer av färska frukter och grönsaker, eller att man
följer en extremt strikt diet – saker som allihop kan vara mycket svåra eller till och med omöjliga för äldre och små barn
att göra.
Vad är skillnaden mellan Formula 50 och Formula 23?
Formula 50 och Formula 23 är de enda två Protocel-blandningarna som säljs i dag, och de är mycket, mycket lika varandra. Jag har fått veta att de består av samma ingredienser, men i något olika proportioner, och att det krävs ett extra
steg för att tillverka Formel 50, vilket förklarar dess högre pris.
Jag har hört att Formula 50 är starkare och kraftfullare än Formula 23. Stämmer det?
Nej. Ursprungligen, när de två blandningarna först marknadsfördes, tyckte vissa att Formula 50 var starkare. Men sedan
observerade man att många cancerformer faktiskt svarade bättre på Formula 23 än på Formula 50. Så i dag är alla Protocel-experter överens om att Formula 50 fungerar bäst för vissa cancerformer och att Formula 23 fungerar bäst för andra
cancerformer. Det kan också finnas vissa situationer då Formula 23 eller Formula 50 fungerar lika bra för ett specifikt
fall. (Se kapitel 12 i Överlista din cancer för en lista över vilken blandning som ska användas för vilka cancerformer.)
Behöver jag verkligen skaka Protocel-flaskan innan jag mäter upp min dos?
Ja. Det här är väldigt viktigt. Du kanske har lagt märke till att det finns lite sediment eller utfällt material som lägger sig
på botten av flaskan, och det är därför viktigt att du skakar flaskan väl och sedan mäter upp din dos så att du får med
lite av detta sedimenterade material i varje dos. Detta kommer att förbättra Protocels effektivitet för dig.
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Finns det någon cancerform som Protocel inte fungerar på?
Nej. Såvitt man vet är Protocel verksamt på alla elakartade cancerformer. Vad jag menar med detta är att Protocel är
utformat för att på cellnivå få alla elakartade cancerceller att lysera och att det även har förmågan att göra detta. Vissa
typer av cancerceller kan dock reagera snabbare på grund av hur snabbt eller långsamt de växer. När man tar Protocel
tenderar snabbväxande (aggressiv) cancer att lysera snabbare och långsamväxande cancer långsammare. Därför behöver
personer med långsamväxande cancer ofta ha mer tålamod inför sitt tillfrisknande. Om en person med tiden ska lyckas
uppnå ett fullständigt botande har naturligtvis att göra med olika faktorer, som till exempel hur effektivt personen
använder formeln, om kroppen är extremt toxisk och andra saker som kan hämma en läkning, hur skadade personen
redan är från tidigare kemoterapi och/eller strålningsbehandlingar etcetera.
Kan jag blanda mina Protocel-doser i ett speciellt basiskt vatten?
Nej. Det kan i själva verket vara bäst att inte dricka basiskt eller annat speciellt vatten över huvud taget när du tar
Protocel, inte ens mellan dina Protocel-doser. För att blanda Protocel i vatten som ska drickas omedelbart kan vanligt
destillerat källvatten eller filtrerat vatten användas. Men varje gång man i förväg blandar Protocel i vatten för att drickas
senare, måste det alltid hällas i destillerat vatten.
Är det okej att blanda Protocel i destillerat vatten mer än en dag i förväg?
Antagligen inte. Många tycker att det är enklare att i förväg blanda sina Protocel-doser i fyra eller fem flaskor destillerat
vatten i början av varje dag för en 24-timmarsperiod. Det vill säga, om de tar Formula 50, så tar de förmodligen en dos
var sjätte timme, och kan då i början av dagen vilja blanda till fyra separata flaskor destillerat vatten med en dos Protocel i var och en. En person med Formula 23 kanske tar fem doser under ett helt dygn, och kan då i förväg vilja blanda
till fem flaskor destillerat vatten med en dos Protocel i varje flaska i början av dagen. Vid det sällsynta tillfälle då man
i förväg behöver blanda till doser för två dagar, så kan detta vara okej om det är absolut nödvändigt. Men i allmänhet
skulle jag inte blanda till Protocel-doser i förväg för mer än en 24-timmarsperiod åt gången. Jag har hört talas om en
man som i förväg blandade till doser för sex dagar åt gången, och han fick inte ett så bra resultat som man kunde ha
väntat sig under tiden han gjorde det.
Om jag själv inte har en cancerdiagnos, kan jag ändå använda Protocel i förebyggande syfte?
Ja, att använda Protocel i förebyggande syfte är en mycket bra idé som skulle kunna tillämpas av alla. De två viktigaste
sakerna som man måste förstå om man ska använda Protocel i förebyggande syfte är följande:
(1) Ta Protocel på samma sätt som du skulle göra om du hade en cancerdiagnos. Med andra ord, för att få bästa resultat
ska du använda samma rekommenderade doseringsschema som om du visste att du hade cancer och undvika alla kosttillskott, örter eller andra behandlingar som kan störa Protocels effekt på cellnivå. (Återigen, se kapitel 12 i Överlista
din cancer för mer detaljerad information.)
(2) Protocel är endast ett förebyggande medel i den meningen att det kan göra sig av med alla aktiva cancerceller som
du kan tänkas ha i din kropp och som finns i så små mängder att du inte är medveten om att du har cancer. Det kan
också vara förebyggande genom att rensa din kropp från andra skadade celler som redan har blivit anaeroba, men som
ännu inte har förvandlats till cancerceller. (Med andra ord, vissa typer av precancerösa celler.) Men Protocel kan endast
hjälpa dig medan du tar det. Om du tar Protocel i förebyggande syfte rensar du bort alla anaeroba celler i kroppen som
kan vara eller bli ett problem. Men när du väl har slutat ta Protocel sker det ingen ytterligare rensning. Med andra ord,
om du tar Protocel i två månader kommer det inte att på något magiskt sätt skydda dig från att utveckla cancer under
resten av året, som om det vore ett vaccin av något slag. Protocel kan endast göra sig av med ohälsosamma anaeroba
celler medan du tar det.
Vilken av Protocels formler ska jag ta i förebyggande syfte?
Både Formula 23 eller Formula 50 fungerar bra för att generellt förebygga en cancerdiagnos. Men om en person har
ett särskilt problemområde, till exempel en kvinna som har en misstänkt knöl i bröstet och är orolig för bröstcancer,
eller en man som har ett högre PSA-värde än normalt och är orolig för prostatacancer, då kan dessa personer välja att
använda Formula 23 i förebyggande syfte eftersom den i första hand rekommenderas mot bröst- och prostatacancer.
Om vi däremot har en person som har rökt cigaretter i många år, har en hosta och är orolig för lungcancer, då kanske
den personen känner sig mer trygg med att använda Formula 50 som oftare rekommenderas mot lungcancer. Var och
en kan bestämma själv, men båda blandningarna är mycket effektiva mot alla cancerformer som behandlas tidigt, därför
behöver du inte känna dig alltför stressad av denna fråga när det gäller att förebygga cancer.
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Hur länge behöver jag ta Protocel i förebyggande syfte?
När det gäller detta finns det ingen fastställd regel. Ingen vet med säkerhet hur många precancerösa eller oupptäckta
tumörer som man kan ha i kroppen. Således kan man inte riktigt veta hur länge man behöver ta Protocel. En del människor föreslår att man i förebyggande syfte enbart tar en eller två flaskor i följd, vilket skulle räcka för en behandling i
2–4 månader. Om det är första gången du tar Protocel i förebyggande syfte, så skulle mitt förslag dock vara att du tar
det längre än så. (Kanske sex eller åtta månader i rad.) Sedan, efter denna första gång, kan det fungera bra om du vill ta
en eller två flaskor varje år för att kontinuerligt förebygga cancer. Men det finns inga fastställda regler. Om du vill känna
sig extra säker, så kan du i förebyggande syfte ta det under en längre period. När jag först fick höra talas om Protocel,
tog jag det under nio månader i ett sträck som en förebyggande åtgärd, men det är längre än vad de flesta väljer att ta
det i förebyggande syfte.
Behöver Protocel stå i kylskåp?
Nej. Protocel ska inte ställas i kylskåpet eller läggas i frysen. Förvara helt enkelt din flaska Protocel i ett skåp där det är
skyddat från direkt solljus.
Vad är hållbarheten för Protocel?
Protocel har oöppnat en extremt lång hållbarhet när den förvaras under normala förhållanden, till exempel i ett skåp
där det är skyddat mot hög värme och från direkt solljus. Hållbarheten under dessa förhållanden är minst tre år och kan
vara ända upp till tio år eller mer. Men om Protocel-flaskan redan har öppnats, så finns det en viss risk att någon typ
av bakterie eller annan växtlighet med tiden kan utvecklas i den. Därför bör flaskor som redan har öppnats antagligen
användas inom en period av sex till åtta månader. Men det här är bara min gissning. Om du vill kan du prata med din
Protocel-distributör om detta för att få dennes åsikt.
Kan jag använda en metallsked för att blanda ned min Protocel-dos i destillerat vatten?
Ja.
Måste jag göra min kropp basisk medan jag tar Protocel för att tillfriskna från min cancer?
Nej, detta är inte nödvändigt. Faktum är att de flesta som under åren har tillfrisknat på ett storartat sätt från cancer
med hjälp av Protocel har varit patienter som enbart tog Protocel och kanske ett eller två andra kompatibla kosttillskott,
men som aldrig ens testade sin kropp för surhet. Cancer skapar sin egen lilla sura miljö till följd av de höga halterna av
mjölksyra som produceras av varje cancercell. (Mjölksyra är alltid en biprodukt av anaerob cellandning.) När cancern
bryts ned genom den lysering som Protocel orsakar, kommer kroppen följaktligen att börja förlora sin extrema surhet
och gradvis bli mer basisk. Att äta en kost som består av hälsosamma livsmedel, att låta bli raffinerat socker och skräpmat och att dricka mycket rent vatten av god kvalitet varje dag kommer också räcka långt för att få kroppen tillbaka till
en sund syra–basbalans. Men att kontrollera din basiskhet varje dag eller ta basbildande kosttillskott är definitivt inte
nödvändigt och har aldrig varit en gemensam faktor för de Protocel-användare som har tillfrisknat på ett storartat sätt.
Kan jag bada i klorerade små varmbadpooler och stora badbassänger när jag tar Protocel?
En Protocel-expert anser att exponering för klor på detta sätt inte är någon bra idé när du tar Protocel. Jag har inget säkert svar när det gäller denna fråga. Om det är så att du sporadiskt badar i små varmbadpooler eller i stora badbassänger,
så kanske du ska öka din dos Protocel strax före och efter.

6. Vanliga frågor i samband med utvärdering av dina framsteg
Hur lång tid tar det innan Protocel börjar verka?
Detta är en vanlig fråga, men man måste först förstå hur Protocel fungerar och vilka vanliga faktorer som kan påverka
hur snabbt en person tillfrisknar för att besvara den. För det första börjar Protocel omgående jobba med att bryta ned
cancerceller. Faktum är cancerpatienter ofta märker av tecken på lysering inom de första 24 timmarna efter att de har
börjat med denna formel. Därför råder det ingen tvekan om att Protocel börjar arbeta med cancercellerna så snart en
person börjar ta det.
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Men alla cancerceller lyserar inte på en gång och tillfrisknandet sker inte över en natt. Det tar ett tag att minska energiproduktionen hos tillräckligt många cancerceller i kroppen för att man, vid exempelvis en bilddiagnostisk undersökning, ska kunna märka av en tillbakagång av cancern. Som det framgår i kapitel 12 i Överlista din cancer, varierar
verkligen den tid det tar för cancer att försvinna från fall till fall baserat på minst tre faktorer:
(1) Hur mycket cancer en person har när de börjar med Protocel. Personer med mycket lite cancer kanske kan se alla
tecken på att deras cancer börjar försvinna mycket tidigare än personer som har mycket cancer som är spridd i hela
kroppen.
(2) Hur snabbväxande cancern är. Min iakttagelse är att snabbväxande (eller aggressiv) cancer lyserar snabbare och långsamväxande cancer lyserar långsammare med Protocel. Så om din cancer är aggressiv, kanske du ser tumörer minska i
storlek ganska snabbt, men om din cancer är långsamväxande, så kanske du behöva ha mer tålamod.
(3) Hur effektivt personen använder sig av Protocel. Protocel är inte magi, och det finns många saker man ”ska göra”
och ”inte ska göra” för att få bästa resultat. (Se kapitel 12 i Överlista din cancer för alla detaljer om hur du säkerställer
dina bästa chanser för att tillfriskna.)
Hur vet jag om Protocel har effekt eller inte på min cancer?
Även om man i många fall mycket snabbt kan veta att Protocel har en effekt genom tydliga och synliga tecken på lysering och snabb tumörtillbakagång, är det i andra fall inte alltid så tydligt med en gång. Först och främst, som redan
nämnts, tenderar snabbväxande (aggressiv) cancer att lysera snabbare med Protocel och långsamväxande cancer långsammare. Dessutom varierar mängden observerbara lyseringssymtom mycket från patient till patient. Det bästa rådet,
tror jag, är att du använder så många diagnostiska verktyg som möjligt och även sunt förnuft för att avgöra om Protocel
med tiden är effektivt eller inte mot din cancer. En del av dessa verktyg kommer att vara konventionella diagnostiska
metoder, som till exempel magnetisk resonanstomografi, datortomografi, ultraljudsundersökning eller gastroskopiska
procedurer. Var dock försiktig när det gäller testvärden för cancermarkörer i blodet, eftersom de är ökända för att vara
felaktiga – särskilt när en person använder Protocel. Protocel gör ofta att cancermarkörernas värden stiger när cancern
bryts ned. (Se kapitel 12 för en förklaring av varför.)
Förutom de konventionella verktyg som nämnts ovan kan en person också i många fall bedöma sin situation genom
att observera tecknen på lysering. Tecken eller symtom på lysering kommer inte nödvändigtvis att synas varje dag och i
vissa fall inte alls. Men om du är en av dem som verkligen ser tecken på lysering bör du hålla ett vakande öga på dem.
Om du ändå inte är säker på vad som händer, så kan du prova att öka din dos Protocel under en tid och se om dina
lyseringssymtom ökar samtidigt med det. Eller så kan du minska din Protocel-dos under en tid och se om lyseringssymtomen minskar. Om du plötsligt skulle börja äta saker som innehåller mycket socker eller dricka mycket alkohol och då
ser att dina tecken på lysering helt upphör, så har du antagligen stört Protocels effekt genom att inta dessa saker. Om
du gör en tidig bilddiagnostisk undersökning, låt säga bara två eller tre månader efter att du har börjat ta Protocel, så
kan tolkningen av dessa bilder vara lite förvirrande. För ytterligare förklaringar kring bilddiagnostiska undersökningar,
se nästa fråga.
Hur tolkar man diagnostiska bilder?
Diagnostiska bilder av alla slag är viktiga diagnostiska verktyg och kommer i längden att förhoppningsvis alltid återge
den korrekta helhetsbilden. Men på kort sikt kan ibland tolkningen av tidiga diagnostiska bilder vara förvirrande av
tre skäl:
(1) ”Uppblåsningsfaktorn.” På grund av det sätt som Protocel får cancerceller att lysera kan tumörer till en början växa
något när de bryts ned. Detta kallas uppblåsningsfaktorn, och ibland måste man vänta ytterligare ett par månader tills
man har gjort nästa bilddiagnostiska undersökning innan man kan se att tumören gått ned i storlek. Var dock försiktig.
Inte alla tumörförstoringar är uppblåsningar av denna typ. Det kan vara så att det sätt du använder Protocel på inte
är riktigt effektivt och att din cancer verkligen utvecklas. Därför ska du, om detta händer, alltid tänka på vad du äter,
dricker eller tar tillsammans med Protocel, och eventuellt även prova en högre dos av Protocel under de kommande två
eller tre månaderna innan din nästa undersökning.
(2) Ibland kan lyserade ämnen (döda och nedbrutna cancercellsdelar) hänga kvar runt ett tumörområde en kort tid
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innan de bearbetas och transporteras ut ur kroppen. Tyvärr kan undersökningar med magnetisk resonanstomografi och
datortomografi inte skilja mellan aktiva tumörmassor och lyserade ämnen. Om du därför gör en tidig undersökning, innan de lyserade cellerna har rensats från området, så kan det på bilden se ut som om din cancer håller på att växa. Det är
här du verkligen behöver använda sunt förnuft och inkludera alla faktorer för att fastställa din cancerstatus. Om du har
upplevt lyseringssymtom, mår mycket bättre eller har andra skäl att tro att din cancer håller på att brytas ned, så kanske det finns anledning för dig att fundera över om det material som framträder på bilderna skulle kunna vara ofarliga
lyserade ämnen och om du helt enkelt ska fortsätta göra det du gör tills nästa gång du ska genomgå en undersökning.
Termografiska undersökningar (värmebilder) är inte heller ett perfekt diagnostiskt verktyg, men de är ofta bättre på att
se skillnaden på aktiv cancer och lyserad cancer. Detta är viktigt att veta, och jag rekommenderar, när det är möjligt, att
personer som tar Protocel genomgår termografiska undersökningar. Här är ett exempel på varför: För många år sedan
följde jag ett fall där en man hade ganska avancerad (långt framskriden och utbredd) primär hjärncancer. Jag kommer
inte ihåg exakt vilken typ det var, men jag är ganska säker på att det antingen var tumörer av typen astrocytom eller
oligodendrogliom. Innan han började ta Protocel visade de bilddiagnostiska undersökningarna att han hade en tumör
i frontalloben och en i hjärnstammen. Han tog med stor omsorg Protocel i sex månader innan han genomgick en ny
undersökning, vilket gjordes med magnetisk resonanstomografi. När läkaren kom in för att ge honom resultaten var
nyheterna skrämmande. Mannen fick höra att hans cancer hade spridit sig betydligt i hela hjärnan! Detta var förvirrande för patienten och hans hustru, eftersom den här mannen arbetade heltid och tränade regelbundet varje vecka och
bokstavligen mådde bra. Det verkade osannolikt att han skulle må så här bra om han hade så mycket cancer i hjärnan.
Därför begärde mannen att få göra en termografisk undersökning, vilken utfördes endast två veckor efter att man hade
gjort den magnetiska resonanstomografin. Resultatet av den termografiska undersökningen var helt annorlunda. Den
här gången visade bilderna att det inte längre fanns någon aktiv cancer i hans frontallob över huvud taget, och att det
endast fanns en liten fläck aktiv cancer kvar i hans hjärnstam, vilken han antagligen skulle kunna bli av med genom att
helt enkelt fortsätta med Protocel-behandlingen. Uppenbarligen hade undersökningen med magnetisk resonanstomografi fått de lyserade ämnena att framträda på bilderna, vilka för läkaren och radiologen såg ut som cancer, medan den
termografiska undersökningen endast hade fått den aktiva cancern att framträda. Det är viktigt att du alltid försöker
förstå skillnaderna mellan de olika undersökningsmetoderna så bra som möjligt, eftersom det kan hjälpa dig att veta
hur du ska tolka dina resultat.
(3) En annan situation som kan uppstå under tillfrisknandet från cancer är att inte alla tumörer nödvändigtvis kommer
att försvinna i samma takt. Detta kan ha att göra med variationerna i densiteten hos olika tumörer. Här är ett belysande
exempel på detta: En man som jag var i kontakt med hade malignt melanom som hade metastaserat och bildat flera
tumörer i hela buken. Tre månader efter att han hade börjat ta Formula 50 åkte han in för att göra en konventionell
bilddiagnostisk undersökning. Svaret från undersökningen visade att några av hans tumörer hade gått tillbaka i storlek
eller var borta, men att andra fortfarande fanns kvar och att en eller två var lite större än tidigare. Som ett resultat av
detta blev denne man av sin läkare övertygad om att Protocel inte fungerade, eftersom det såg ut som om det fanns en
viss tumörtillväxt i en del områden. Men tre månader är inte en tillräckligt långt tid för att alla tumörer ska ha hunnit börja minska i storlek, och ibland expanderar tumörer med högre densitet en aning (uppblåsningsfaktorn) och
tar längre tid på sig att försvinna än tumörer med lägre densitet. Det faktum att vissa tumörer visade en tillbakagång
i storlek eller var borta, borde ha gett både läkaren och patienten en vink om att det var något bra som var på gång.
Elakartade tumörer försvinner sällan eller blir mindre utan anledning, och det är troligt att den här mannen bara hade
behövt fortsätta längre med Protocel för att de andra tumörerna så småningom också skulle ha försvunnit. Tyvärr blev
mannen övertygad av sin onkolog att sluta med Protocel och att i stället från och med den tidpunkten förlita sig på
konventionella behandlingar – behandlingar som är kända för att inte ha någon varaktig botande effekt på metastaserat
melanom.
Återigen: Det är viktigt att bli undersökt med konventionell diagnostik och att rådfråga sin läkare. Men när du försöker
bedöma dina egna framsteg när du använder en alternativ behandling mot cancer, är det absolut nödvändigt att också
använda ditt eget sunda förnuft.
Kan jag lita på alternativa diagnostiska cancertester?
Många som använder sig av alternativmedicinen sätter ibland mer tilltro till de alternativa test- och provmetoderna
än de borde. Jag har till exempel en sund respekt för både det blodprov som kallas AMAS (Anti-Malignin Antibody
Serum) och det urinprov som kallas HCG (Human Chorionic Gonadotropin) och som många skickar iväg till Filippinerna. Men dessa tester är lika lite perfekta som de bilddiagnostiska undersökningarna är det, och i själva verket är
både AMAS- och HCG-proverna egentligen bäst för att upptäcka problem i ett tidigt stadium. De kanske inte är så effektiva som många människor tror när det gäller att bedöma en persons framsteg när denne väl har en stor mängd aktiv
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cancer och använder en alternativ metod för att bli av med den. Detta kan också vara sant när det gäller teknologiska
tester, som till exempel de man gör med maskiner av typen QXCI (Quantum Xrroid Consciousness Interface). Det
bästa rådet är därför att du använder det alternativa test som du helst vill använda, men att du inte förlitar dig endast
på ett diagnostiskt verktyg. Försök att ha många verktyg i din verktygslåda som du kan bedöma dina framsteg med,
och använd också alltid, som svaret på den föregående frågan slår fast, sunt förnuft utifrån hur du känner dig etcetera.
Hur tolkar jag svullnader i lymfkörtlar?
Lymfkörtlar kan svälla när cancer håller på att utvecklas i hela kroppen, men de kan också svälla när cancer bearbetas
och transporteras ut ur kroppen genom användningen av en metod som exempelvis Protocel. Här måste man därför
återigen använda sitt sunda förnuft och ta hänsyn till den totala bilden. Om du till exempel har cancer och dina bilddiagnostiska undersökningar och visuella observationer visar att alla dina tumörer blir större och dina lymfkörtlar också
förstoras, då upplever du antagligen en utveckling av cancer. Men om du tar Protocel och upplever många lyseringssymtom och redan har sett att vissa tumörer minskar i storlek, men har en eller flera lymfkörtlar som har förstoras, då kan
det vara så att dessa lymfkörtlar förstoras när de håller på att bearbeta och transportera bort lyserad cancer. Den logiska
slutsatsen i det fallet, när man tar hänsyn till allt, skulle vara att cancern är på tillbakagång.
Jag har framgång med en annan alternativ metod och ser redan att min cancer håller på att försvinna. Men jag är väldigt imponerad av vittnesmålen om Protocel, och jag funderar därför på att
byta till det. Vad rekommenderar du?
Min roll är att dela med mig av information om vilka alternativa behandlingar mot cancer som finns, hur de utvecklades och hur de fungerar. Det är viktigt att jag inte rekommenderar någon behandling till någon, och jag vet verkligen inte vilken specifik alternativ metod som är bäst i varje enskilt fall. Således är det upp till varje enskild person att
bestämma vilken metod som den personen ska använda sig av. Med det sagt kan jag säga att jag har en sund respekt för
cancer och mitt eget motto för mig själv och min familj skulle jag vilja säga är det vanligt förekommande ordspråket:
”Försök inte laga något som inte är trasigt.” Med andra ord, om du använder en alternativ behandling mot cancer som
uppenbarligen fungerar och din cancer är på väg att försvinna, så skulle jag, om jag var du, fortsätta använda den metoden tills cancern är borta. Ändra inte på ett vinnande koncept!

7. Andra vanliga frågor om Protocel
Kan jag använda en luftrenare som producerar ozon?
Ja. Det du däremot bör undvika är specifika ozonbehandlingar mot cancer som i starka doser administreras direkt i
blodomloppet eller genom inblåsning via ändtarmen. Den här typen av kraftfulla ozonbehandlingar bör undvikas,
eftersom en blandning av betydande mängder ozon och Protocel kan resultera i att de tillsammans producerar toxiska
aldehyder som kommer att göra en person sjuk. Men ozonet i luftrenare sprids ut mycket snabbt, och den extremt lilla
mängd som tas upp i blodomloppet när man använder dem är försumbar.
Kan jag ta kaffelavemang när jag tar Protocel?
Ja. Kaffelavemang, varmvattenlavemang och professionell tarmrening är alla kompatibla med Protocel så länge inga
vitaminer, mineraler eller örter som kan komma i konflikt med Protocels effekt används i lavemanget eller i tarmreningsvattnet.
Är det okej att ta det årliga influensavaccinet när man använder Protocel mot cancer?
Jag avråder starkt från att ta influensavaccinet. Detta är dock en viktig fråga, eftersom många cancerpatienter av sina
läkare uppmuntras att ta influensavaccinet. Det har inte gjorts några studier på detta, och vi har ingen tillförlitlig data
i denna fråga, därför kan jag inte referera till rapporter som med säkerhet talar för eller emot detta, men jag har blivit
förvånad över att flera av de fall med personer med cancer som jag har följt har visat på att tillfrisknandet definitivt
avstannade strax efter att dessa personer fick ett influensavaccin. Ingen vet om detta beror på att det är tungmetallerna
i influensavaccinerna som binder till Protocel (vaccinerna i USA innehåller fortfarande kvicksilver, i Sverige innehåller
de aluminium), eller om det helt enkelt enbart är ett resultat av att influensavaccinerna hämmar cancerpatienternas
immunsystem, något som i sig är ett välkänt faktum. Vad det än är, har jag dock observerat tillräckligt många dåliga
resultat för att komma till slutsatsen att personer som tar Protocel mot cancer antagligen inte vid någon tidpunkt ska
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ta något influensavaccin.
Om jag har mycket höga halter av tungmetaller i kroppen, betyder det att Protocel inte kommer
att ha effekt på mig?
Nej. De flesta har tungmetaller i kroppen i större eller mindre grad. Det stämmer att ett fåtal Protocel-experter har misstänkt att extremt höga halter av tungmetaller, som till exempel kvicksilver, kadmium eller nickel, åtminstone i vissa fall
kan påverka Protocel i viss utsträckning. Detta beror på att mycket höga halter av tungmetaller kan kelatera, eller binda,
till Protocel och göra det mindre effektivt. Det är dock viktigt att veta att inga studier har gjorts i denna fråga, och att
det inte finns några bevis som pekar åt något håll. Dessutom är det ingen som vet hur höga halter av tungmetaller en
person måste ha för att en eventuell störning ska inträffa, om det ens sker någon. Det bästa förslaget är därför att helt
enkelt börja med Protocel och sedan, om du vet att du har ovanligt höga halter av tungmetaller i kroppen, noggrant
följa dina framsteg. Om din cancer inte svarar så bra på Protocel som förväntat, kan det vara så att du kommer att behöva öka din dos och/eller intagsfrekvens av det vid någon tidpunkt (kanske till och med fördubbla den), och eventuellt
lägga till kosttillskottet nordamerikansk pawpaw. Ett viktigt råd är, som nämnts ovan, att undvika att ta det årliga influensavaccinet. Även om man har tagit bort kvicksilvret i många vacciner, innehåller det genomsnittliga influensavaccinet
i USA fortfarande kvicksilver (i Sverige innehåller de aluminium). Därför kan det vara så att du ger Protocel en bättre
chans att verka genom att inte ta några influensavacciner som belastar kroppen med ännu mer metaller.
Kommer Protocel att ha effekt på en cancerpatient som läkarna säger bara har en vecka eller en
månad kvar att leva?
Protocel kommer definitivt att börja arbeta på en persons cancer omedelbart, sannolikt redan inom några timmar efter
att den personen har börjat ta det. Men det betyder inte att patienten med säkerhet kommer att bli frisk. En del människor börjar med Protocel när det inte finns tillräckligt med tid för det att tillräckligt snabbt hinna bli av med tillräckligt
mycket av deras cancer för att göra skillnad. Med andra ord, en person som läkarna har sagt bara har en vecka eller en
månad kvar att leva, kan redan ha fått sina livsviktiga organ så skadade av sin cancer eller av tidigare toxiska konventionella behandlingar att kroppen inte längre är stark nog för att kunna tillfriskna, eller kanske inte ens är tillräckligt
stark för att bearbeta alla lyserade ämnen som bildas när Protocel bryter ned cancern. I andra fall kan en del av cancern
fortsätta växa innan Protocel hinner stoppa all tillväxt, och när en person bara sägs ha en vecka eller månad kvar att leva
kanske det här inte är tillräckligt med tid för att Protocel ska kunna hjälpa dem att tillfriskna. Ett annat scenario kan
vara att en person, som inom det konventionella medicinska systemet har kämpat mot cancer under en lång tid, kanske
har en kropp som då redan är så skadad av sin cancer i sent stadium eller av konventionella toxiska behandlingar, att
den inte längre har styrkan eller förmågan att bygga upp nya celler och tillfriskna, även om Protocel tog bort all cancer.
Därför handlar det ofta inte om ifall Protocel kan ha en effekt på en persons cancer eller inte, utan om den personen har
tillräckligt med tid kvar att leva för att ge kroppen en chans att bearbeta den lyserade cancern, ersätta skadade områden
med nya friska celler och göra allt annat som krävs för att någon ska bli frisk.
Det här är skälet till att människor ofta gör ett mycket stort misstag när de bestämmer sig för att först satsa på konventionell behandling och tänker att de bara kommer att försöka med en alternativ metod senare, om den konventionella
metoden skulle misslyckas. Vad sådana personer inte inser är att det vid den tidpunkten kan vara för sent för dem. Sammantaget är dina chanser att uppnå ett fullständigt tillfrisknande från cancer med Protocel eller någon annan alternativ
metod mot cancer bättre ju tidigare du börjar med dem. Ju längre du väntar, desto sämre är dina chanser att tillfriskna.
Med det sagt skulle jag ändå aldrig vilja avskräcka någon med en sjukdom i sent stadium att prova Protocel om de vill.
Så länge det finns liv, finns det hopp, och en del verkligt mirakulösa vändningar har inträffat förr.
Om Protocel är en så bra behandling mot cancer, varför kan man då inte bara rekommendera det
till alla och glömma alla andra alternativa cancerbehandlingar som finns till buds?
Det skulle verkligen inte vara dumt om alla med cancer skulle välja Protocel som det föredragna behandlingsalternativet. Men det finns många faktorer att tänka på när man väljer en alternativ behandling, och det finns även andra
effektiva icke-toxiska alternativ tillgängliga mot cancer. (Se Överlista din cancer för beskrivningar av andra kraftfulla
metoder, som till exempel Cesiumbehandling, Burzynskis antineoplastoner och dr Kelleys enzymbehandling, för att
bara nämna några.) Faktum är dock att en del människor inte är bekväma med att hemma använda en självadministrerad metod mot sin cancer, som exempelvis Protocel, utan vill att en läkare ska hjälpa dem och övervaka deras framsteg.
Dessa människor kanske uppnår bättre resultat genom att gå till en av de läkare som utför alternativa behandlingar på
sina kliniker och som finns listade i min bok. För dem som är allvarligt sjuka med en stor risk för ytterligare komplikationer på grund av sin cancer, kan det faktiskt vara av avgörande betydelse att de väljer en alternativ behandling som
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administreras av en läkare.
Det finns också många som inte vill ge upp sina kosttillskott. Det är inget fel med det. Vissa människor behöver faktiskt
vissa kosttillskott mot andra hälsoproblem som de har. Till exempel kan en person med dåligt hjärta som tar koenzym
q10 (CoQ10), D-ribose, L-karnitin och E-vitamin för att stödja sitt hjärta drabbas av hjärtproblem om den personen
inte tar dessa kosttillskott, men dessa kosttillskott är sådana som inte kan tas tillsammans med Protocel. Därför kan
denna grupp av cancerpatienter uppnå mycket bättre resultat genom att välja en annan alternativ metod mot cancer,
vilken är kompatibel med de kosttillskott de behöver för sitt hjärta. Och naturligtvis vill många bara ha möjlighet
att fortsätta med att dagligen pressa och mixa juicer av färska frukter och grönsaker och ta sina vanliga kosttillskott,
eftersom de mår bättre av dem och föredrar en metod som tillåter detta. Det här är bara några orsaker till att Protocel
kanske inte är det bästa behandlingsalternativet för alla cancerpatienter. Men den goda nyheten är att det finns många
alternativa icke-toxiska alternativ att välja mellan.
Kan jag träna regelbundet när jag tar Protocel?
Ja. Men du bör vara noga med att inte överdriva din träning när du tillfrisknar från cancer, oavsett vilken metod du
använder. Varje gång en person gör något som innebär att cancerceller bryts ned måste kroppen arbeta hårt för att
bearbeta de nedbrutna delarna från dessa. Levern, njurarna och lymfsystemet arbetar då alla hårdare än vanligt för att
bli av med detta avfall från kroppen. Detta kräver energi, och det är därför vissa människor blir trötta under den första
månaden, eller de första två, efter att de har börjat ta Protocel. Ju mer cancer du har som lyserar, desto hårdare måste
kroppen arbeta. Lätt regelbunden träning, som till exempel promenader, försiktigt studsande på en minitrampolin,
för att hålla lymfan flödande, och andra mycket lätta träningspass är bra om de inte får dig att känna dig alltför trött.
Men om du pressar dig och tränar tills du blir trött, så kan det vara så att du utsätter kroppen för onödig stress ifall den
redan arbetar hårt för att bearbeta och transportera bort nedbrutna cancerceller och försöker läka kroppen genom att
bygga nya celler. Använd ditt eget omdöme, men vore det jag så jag skulle ta det säkra före det osäkra och vila mer, ta
fler tupplurar och endast träna lätt. När cancern sedan försvinner mer och mer från kroppen kan du, om du vill, gradvis
utöka ditt träningsprogram.
Går det bra att utöva skidåkning, motorcrossåkning, kampsport, amerikansk fotboll eller andra
sporter där risken för stötskador är stor?
Jag skulle inte rekommendera någon med cancer att ägna sig åt dessa aktiviteter. Du kanske ska vänta tills din cancer
är i remission (den tidpunkt då du blir friskförklarad) innan du deltar i den här typen av aktivitet. Det finns ingen
direkt konflikt mellan sport och Protocel så länge du inte överanstränger dig, därför är det inte det som är problemet.
Problemet är i stället att du inte bör riskera att utsätta det område där det finns cancer för någon oavsiktlig påverkan
eller skada så länge du fortfarande har aktiva cancerområden i kroppen. Detta gäller oavsett vilken typ av behandling
du använder och beror på att cancern verkar ”ta fart” och sprida sig snabbare där vävnaderna är skadade på grund av
stötskador eller infektioner. Här är några exempel för att förklara varför jag tror att detta stämmer:
(1) En man tog Protocel mot sin metastaserade bukspottkörtelcancer och fick mycket, mycket bra resultat. Cancern
var inte helt borta ännu, men var under kontroll, och det verkade som om han var på väg att uppnå ett fullständigt
tillfrisknande. Han mådde bra, arbetade och levde ett normalt liv. Faktum var att han kände sig så bra att han bestämde
sig för att gå en kickboxningskurs för att få motion. Tyvärr blev han under en lektion sparkad riktigt hårt i buken. (Det
område där hans cancer hade hållit på att försvinna fram till den tidpunkten.) På något sätt stimulerade denna skada
cancern till att börja växa snabbt, och han dog innan Protocel kunde få den under kontroll igen.
(2) En kvinna i 40-årsåldern hade genomgått kirurgi och kemoterapi (cytostatikabehandling) mot äggstockscancer innan hon slutade med all konventionell behandling och bytte till Protocel. Hennes cancer hade redan metastaserat till
hela buken, och tre tumörer hade dykt upp i hennes lever. Trots det hade hon stor framgång med att enbart använda
Protocel 50. Efter ett antal månader på Protocel visade de bilddiagnostiska undersökningarna att magtumörerna minskade och att två av de tre tumörerna i hennes lever var nästan borta. Hon verkade vara på god väg att tillfriskna. Men
vid den tidpunkten beslutade hon sig för att ta bort en tidigare insatt venport från magen som hade använts under kemoterapin och som hon inte använde längre. Vid operationen lyckades man framgångsrikt ta bort porten, men det blev
komplikationer vid läkningen av det kirurgiska såret. Det blev infekterat och ville inte läka ihop. Detta kirurgiska sår
fanns i ett område där hon hade haft lite cancer tidigare och plötsligt, antagligen på grund av den skada och infektion
som blev resultatet av operationen, började hennes äggstockscancer ta fart och åter växa i det området. Jag lyckades aldrig följa upp detta fall och vet inte hur hon klarade sig, men det sista jag hörde var att hon desperat försökte få kontroll
över sin cancer igen. Den här kvinnan skulle ha klarat sig bättre om hon hade väntat tills alla tecken på hennes cancer
var borta innan hon genomgick någon form av operation som inte var absolut nödvändig.
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(3) En äldre kvinna med non-Hodgkin-lymfom som uppträdde på hennes kind- och käkområde berättade för mig
att hon, innan hon fick diagnosen cancer, hade ramlat och slagit i ansiktet mycket hårt på det ställe där cancer senare
uppstod.
(4) En medelålders kvinna berättade för mig att hon hade varit med om en bilolycka och då fått ett mycket kraftfullt
blåmärke från sitt bälte. Jag kan föreställa mig att säkerhetsbältet förmodligen räddade livet på henne eller förhindrade
ytterligare skador, och jag är helt för att använda säkerhetsbälten. Kvinnan sa dock att hon fick diagnosen bröstcancer
inte långt därefter, och att cancern dök upp på exakt det ställe där hon hade fått det kraftiga blåmärket.
Det verkar alltså som om cancer är en aning opportunistisk och trivs i områden med skadade eller inflammerade vävnader. Följaktligen skulle jag, om jag hade cancer och ville vara säker på att jag uppnådde ett fullständigt tillfrisknande,
inte ägna mig åt någon aktivitet eller sport som skulle kunna leda till en kraftig stötskada så länge jag fortfarande har
cancer i kroppen. Detta innefattar aktiviteter och sporter som till exempel kampsport, amerikansk fotboll, surfing,
motorcrossåkning, cykelturer, skidåkning, snöbrädesåkning och alla typer av aktiviteter som kräver hjälm etcetera. Det
betyder inte att du aldrig kan göra något av detta igen. Det betyder bara att du kanske bör undvika att riskera ditt tillfrisknande från cancer genom att vänta tills alla tecken på aktiv cancer är borta innan du sätter igång med en aktivitet
som kan leda till en stötskada, till att du faller omkull eller till någon typ av skada på det område där din cancer finns.
Kan jag genomgå en operation när jag tar Protocel?
Ja. Men du bör antagligen bara överväga det om det är absolut nödvändigt. Med detta menar jag att om du verkligen
behöver genomgå ett kirurgiskt ingrepp vid någon tidpunkt, så gör det. Du kan ta dina Protocel-doser ända fram till
operationen och börja igen direkt efter operationen. Alla omfattande operationer innebär emellertid ett trauma för
kroppen, och som svaret ovan anger kan cancer trivas i traumatiserade vävnader. Det finns också bevis för att större
operationer kan försvaga immunsystemet under en ganska lång tid efteråt. Därför kan det vara klokt att skjuta upp alla
operationer som man kan skjuta upp tills man når den tidpunkt då man, enligt de diagnostiska undersökningarna, är
friskförklarad från sin cancer. Följaktligen bör du, om du har en venport som har använts under tidigare kemoterapi och
som inte stör dig, om möjligt vänta tills du är i remission innan du låter ta bort den. Och om det finns något annat ickeakut kirurgiskt ingrepp som du vill göra men som inte är nödvändigt, vänta då också med det. När du försöker försäkra
dig om att du kommer att tillfriskna från din cancer är det bara sunt förnuft att inte stressa kroppen om du verkligen
inte behöver göra det. Men har du drabbats av ett allvarligt sjukdomstillstånd som kräver kirurgi ska du naturligtvis låta
operera dig! Se bara till att du fortsätter ta dina Protocel-doser under tiden.
Kan jag använda mig av detoxifierande fotbad när jag tar Protocel?
Nej. Jag rekommenderar inte att du tar fotbad när du tar Protocel. Fotbad är utformade för att dra ut gifter ur kroppen,
vilket i allmänhet är en mycket bra idé. Men kom ihåg, Protocel är inte enbart tillverkat av naturliga ingredienser. Det
finns några syntetiska ingredienser i det också. Därför finns det en risk att fotbaden kan dra ut en viss mängd av Protocel. Om du besöker de webbplatser som säljer detoxifierande fotbad, så har de faktiskt vanligtvis lagt upp en varning
om att personer som tar livräddande läkemedel förmodligen inte bör ta fotbad, eftersom det kan dra ut läkemedlet ur
kroppen. Undvik alltså detoxifierande fotbad medan du tar Protocel.
Kan jag få kroppsmassage när jag använder Protocel mot cancer?
Ja. Men se till att din massageterapeut inte utövar något tryck direkt på tumörer eller andra områden med aktiv cancer.
Onkologer får lära sig på läkarutbildningen att vidröra tumörer försiktigt, så att de inte gör så att cancerceller bryts loss,
vilket kan leda till onödiga metastaser. Se därför till att din massageterapeut undviker att trycka på några områden där
det finns cancer.

8. Vanliga frågor om användningen av Protocel som inte har
med cancer att göra
Har Protocel samma effekt på godartade tumörer som på elakartade?
Såvitt jag vet behandlade inte Jim Sheridan frågan om godartade tumörer, och godartade tumörer anses inte vara
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cancer. Därför tar jag inte upp hur man kan bli av med godartade tumörer i min bok. (Vanligtvis är kirurgi det bästa
alternativet för godartade tumörer eftersom de inte metastaserar.) Min egen förståelse är att Protocel endast kommer
att fungera på celler som främst förlitar sig på anaerob cellandning, och detta gäller endast elakartade cancerceller, inte
godartade tumörceller. Tumörer kan emellertid ibland vara feldiagnostiserade och faktiskt vara elakartade när läkaren
tror att de är godartade – eller så kan en tumör ibland ha en blandning av elakartade och godartade celler i sig. Om man
inte är helt säker på om tumören är elakartad eller godartad, så kan man prova Protocel och se om den svarar på det.
Det här är en av de stora fördelarna med icke-toxiska metoder. De är säkra att använda oavsett hur säker eller inte säker
du är på att du har cancer. Om din tumör med tiden inte svarar på Protocel, så kan det bero på att den är godartad.
Är Protocel verksamt mot DCIS (duktal cancer in situ)?
DCIS (duktal cancer in situ) är en vanlig bröstcancerdiagnos i dag. Men det är endast den konventionella medicinen
som konsekvent stämplar den som cancer. Många alternativa läkare är numera överens om att DCIS är mer av ett
precanceröst tillstånd och inte bör betecknas som cancer alls. DCIS förblir ”in situ”, eller på plats, utan att metastasera
i fler än 90 procent av alla fall, eftersom den i allmänhet inte är elakartad. Den grundläggande tanken är att Protocel
endast fungerar på ohälsosamma eller skadade celler i kroppen, vilka konsekvent förlitar sig på anaerob cellandning.
Detta inkluderar alla elakartade cancerceller, men vanligtvis inte godartade tumörer eller DCIS.
Tar Protocel bort hudflikar?
Ja. Ett antal personer har i alla fall rapporterat att det gör det.
Tar Protocel bort fibrom?
Detta är inte klarlagt. Ett antal kvinnor har undrat om Protocel kan hjälpa dem bli av med deras bröst- eller livmoderfibrom, men anekdotiska rapporter återspeglar ett blandat resultat. Jag har bara stött på en kvinna som upplevde att
Protocel fick hennes bröstfibrom att försvinna. Men andra som har försökt detta har inte haft samma framgång. Jag
tror att fibrom i allmänhet inte kommer att svara bra på Protocel, eftersom det inte finns någon stark indikation på att
de består av celler som främst fungerar anaerobt. (Vilket är vad Protocel riktar in sig på.) Men ibland kan fibrom dyka
upp mycket snabbt och till en början ha en snabb tillväxt. Det är endast under dessa förhållanden med snabb tillväxt
som ett termogram (värmebild) kommer att få ett fibrom att framträda som ”varmt”. När ett fibrom väl har slagit sig
till ro och slutat att växa snabbt, kommer det inte längre framträda på termogrammen som varmt. Således kan det vara
så att Protocel kan ha effekt på fibrom under den inledande perioden med snabb tillväxt, men inte på fibrom efter att
de har slagit sig till ro och vid en viss storlek i princip förblir stabila. Detta är dock bara en hypotes, eftersom mycket
lite är känt med säkerhet om detta ämne.
Vilka andra sjukdomstillstånd förutom cancer har Protocel effekt på?
Protocel kan hjälpa mot alla sjukdomstillstånd som involverar anaeroba celler i kroppen, även om det kanske inte
är ett fullständigt botemedel mot alla sådana tillstånd. Det skapades ursprungligen som en cancerbehandling av Jim
Sheridan och har främst använts mot cancer, men under åren har det även visat sig vara till stor hjälp mot vissa andra
hälsoproblem. Överst på listan efter cancer skulle alla typer av virussjukdomar befinna sig. Protocel har åstadkommit
en del anmärkningsvärda tillfrisknanden från hepatit, körtelfeber, sjukdomar orsakade av Epstein-Barr-virus (EBV),
herpes, immunbristsjukdom orsakad av felint immunbristvirus (FIV) hos katter, sjukdomar orsakade av papillomvirus
och till och med hiv/aids. (Se nästa fråga om hur effektivt Protocel är mot virussjukdomar.) Andra sjukdomstillstånd
som har förbättrats i olika grad är multipel skleros (ms), Crohns sjukdom, IBS och ulcerös kolit, men det finns inte
tillräckligt mycket data om dessa eller andra autoimmuna störningar för att man ska kunna säga om Protocel är ett
verkligt botemedel mot dessa sjukdomar eller helt enkelt bara bidrar till att minska symtomen. Parkinsons sjukdom
anges också i min bok vara ett sjukdomstillstånd som Protocel kan förbättra, men även det är baserat på mycket lite
data. För cancer och virussjukdomar kan Protocel emellertid vara ett verkligt varaktigt botemedel när det används korrekt och tillräckligt länge.
Hur effektivt är Protocel mot virus?
Många människor har haft stora framgångar med att använda Protocel mot olika virussjukdomar, även om formeln inte
var utformad för denna användning. Det har kommit in vittnesmål från människor som använder det mot alla typer av
hepatit, sjukdomar orsakade av Epstein-Barr-virus (EBV), körtelfeber, herpes och till och med hiv/aids (se nästa fråga
nedan). Både Formula 23 och Formula 50 kommer att vara verksamma mot virus, men Formula 23 rekommenderas
vanligtvis för de flesta virussjukdomar, där hiv/aids är undantaget, då människor oftast använder Formula 50.
Protocel dödar inte virus direkt, men det hjälper kroppen att övervinna virusinfektioner på följande sätt. När en person
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är infekterad med ett virus måste viruset invadera en normal frisk cell i kroppen för att föröka sig självt. Denna normala
och friska cell blir då en så kallad värdcell för virusets förökningsprocess. När virus cirkulerar i vårt blodomlopp, före
eller efter att de har invaderat en värdcell, har de ett skyddande proteinskal som omger dem och förser dem med ett försvar mot attacker från kroppens immunsystem. Men när virus invaderar en värdcell för att föröka sig, måste de göra sig
av med proteinskalet för att komma in i cellen. Dessa virusinfekterade värdceller blir sedan till skadade celler och växlar
om till anaerob cellandning för att överleva. Om en person tar Protocel, så kommer det att göra att dessa värdceller
lyserar och faller sönder, vilket avbryter virusets förökningsprocess och även frisätter och skickar alla färdigutvecklade
virus tillbaka ut i blodomloppet innan de har haft en chans att utveckla ett nytt skyddande proteinskal. Detta innebär
att kroppens immunsystem sedan framgångsrikt kan attackera och undanröja dessa virus eller virusdelar så att de inte
längre kan skada personen. Följaktligen dödar Protocel inte virus direkt, utan det är faktiskt personens immunsystem
som dödar eller undanröjer viruset i slutänden, men det är Protocel som avbryter virusets förökningsprocess och får virusen att frisättas och skickas tillbaka ut i blodomloppet utan sina skyddande skal genom göra så att värdcellerna lyserar.
En sak som är viktig att förstå är att virus skiljer sig från cancerceller genom att virus ibland kan övergå i ett ”slumrande” tillstånd och emellanåt gömma sig i en persons vävnader, bara för att återigen bli aktiva under perioder av stress.
(Detta är särskilt fallet med virussjukdomar som uppvisar cykliska utbrott, till exempel herpes eller bältros.) Därför kan
det vara så att virussymtomen återkommer vid någon tidpunkt efter att en person har slutat ta Protocel, även efter att
denna persons virussymtomen en gång har försvunnit. Om detta händer börjar man helt enkelt att återigen ta Protocel.
Tveka inte heller att använda Protocel på husdjur som har virussjukdomar. En katt som hade smittats av felint immunbristvirus (FIV) förväntades på ett veterinärsjukhus bara leva en dag till eftersom den var så sjuk. Katten var nästan
död, därför bestämde sig veterinären för att det inte skulle skada att prova Protocel. Han gav katten Formula 23, och
inom bara några dagar kunde denna katt äta, gå och fungera normalt igen. Den tillfrisknade fullständigt. Jag har också
framgångsrikt använt Protocel på min egen hund för att få bort en irriterande, stor vårtliknande tillväxt som orsakades
av papillomvirus, vilken försvann efter jag hade givit hunden Protocel i ungefär två månader. Tidigare hade hunden
varit tvungen att genomgå en operation vid två olika tillfällen för att få bort den vårtliknande tillväxten, eftersom den
fortsatte att komma tillbaka. Efter att tillväxten föll av med hjälp av Protocel, växte den aldrig ut igen.
Kan man använda Protocel för att behandla hiv/aids?
Ja. Även om Protocel aldrig har utannonserats som en behandling mot hiv/aids, och inga påståenden har gjorts av
ägarna eller distributörerna av Protocel om att det kan användas mot denna sjukdom, har ganska många människor
använt det framgångsrikt för detta ändamål. I själva verket är detta ett av Protocels mer framgångsrika och ”okända”
användningsområden. Anekdotiska rapporter indikerar att personer som tar 1/4–1/3 tesked av Formula 50 var sjätte
timme (jämnt fördelat under hela dygnet och där en dos tas mitt i natten) har kunnat få sin virusmängd att gå ned till
en omätbar nivå, efter att de kontinuerligt har använt det under cirka sex månader. (Det är mycket viktigt att inte missa
några doser, precis som med cancer, och att inte ta några andra kosttillskott eller behandlingar som kan störa Protocels
effekt.)
Framgången kan i viss utsträckning variera beroende på hur sjuk en person är när denne börjar med Protocel, men
i allmänhet svarar hiv/aids mycket snabbt på denna metod, och människor känner sig ofta mycket bättre inom bara
några veckor. En man jag pratade med tillfrisknade på ett otroligt sätt från hiv/aids genom att enbart ta Protocel tillsammans med ett immunförstärkande tillskott kallat Moducare. Att fortsätta använda Protocel längre än sex månader,
förbi den punkt då virusmängden är omätbar, är förmodligen en bra idé för att vara på den säkra sidan. Att fortsätta
med Protocel i mer än ett år är också alltid ett alternativ, men kanske inte nödvändigt.
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