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Kanker, en NU?
Wetenschappers bevestigen de willekeurige werking van de meeste medicijnen en dat 

medicijnen allerlei bijwerkingen hebben vindt men vanzelfsprekend. Het is onvoorstelbaar

dat er steeds opnieuw wordt ingezet op chemische middelen en niet of nauwelijks 

onderzoek wordt gedaan naar natuurlijke middelen die zelden bijwerkingen vertonen.

V
roeg of laat kennen we allemaal wel iemand die kanker heeft gekregen en er aan is overleden. Dat er 

meerdere, aanvullende, alternatieve mogelijkheden zijn om met de ziekte om te gaan, of om anders tegen de

ziekte aan te kijken, hebben wij in de loop der jaren middels diverse artikelen wel onder de aandacht gebracht.

Waarom dan opeens een ‘special’? Hierdoor krijgt het onderwerp als het ware meer gewicht en kan er dieper, 

veelzijdiger op de materie worden ingegaan. De informatie in de artikelen is niet alleen nuttig en belangrijk voor hen

die kanker als diagnose hebben ontvangen, maar de artikelen bevatten tevens belangrijke informatie om kanker te 

voorkomen. 

Een thema als kanker heeft uit zichzelf al heel veel kanten, veel meer dan wij in deze special kunnen laten zien. 

Derhalve hebben we een keus moeten maken. De bijdragen van Dr. Hans Moolenburgh en Désirée Röver plaatsen

kanker in een kritisch historisch perspectief. Foekje Meijer-Linstra en Jaco Elken brengen een psychologisch 

spirituele benadering in beeld. Wanneer men ervan uitgaat dat kanker niet toevallig ontstaat, rijst de vraag wat er in

het leven van iemand heeft plaatsgevonden, zodat kankercellen zich in het lichaam konden ontwikkelen. Ook: kan

men contact maken met tumoren? Kan men de kanker niet als vijand zien maar een boodschapper? Het relaas van

Paulien Kegge, een moedige vrouw die Nee heeft gezegd tegen chemo en borstamputatie, sluit hier op aan. 

Tegelijkertijd blijkt uit haar verhaal hoe lastig het is om in een woud van complementaire therapieën de weg te zoeken

die bij je past. 

De laatste artikelen bieden informatie over twee alternatieve behandelmethoden. Peter van Ineveld heeft ervaring

met het inzetten van medicinale paddenstoelen bij kanker en Wim Huppes maakt zich sterk voor een speciale 

lichttherapie. Tot slot hebben we onze vaste rubriek Van de Bovenste Plank deze maand gesplitst. Een aparte pagina

met een greep uit een aantal interessante en nuttige boeken die in relatie staan tot kanker. 

special
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special ‘kanker’

tekst: Dr. H. Moolenburgh

D
e meest gangbare verklaring is dat kanker is
toegenomen door het ouder worden van de
bevolking. Dat klinkt logisch want als je

ouder wordt neemt je weerstand af, maar is dit ook
waar? Nee, het is een zoethoudertje! Het vreemde is
juist dat de ziekte toen ik jong was, zij het veel min-
der dan nu, bij oudere mensen optrad, maar van-
daag de dag verschoven is naar veel jongere
leeftijdsgroepen, zoals iedereen die om zich heen
kijkt zal opmerken. Juist mensen in de bloei van hun
leven worden er tegenwoordig vaak door getroffen. 

Kanker bij kinderen, vooral leukemie, is een ware
plaag geworden. De medici doen er alles aan wat ze
kunnen, maar zijn voor bijna 100% gericht op het be-
strijden van de tumoren (de waarschuwingen voor
asbest en sigaretten uitgezonderd). Maar dan zitten
ze vast aan het medische dogma, dat de tumorcel
het eerste teken van kanker is, terwijl die in werke-
lijkheid het laatste stadium van de ziekte inluidt.
Zodra de eerste kankercel eindelijk vaste voet aan
wal heeft, begint die zich te ontwikkelen, maar pas
bij ongeveer 100.000 cellen kunnen we de kanker
vinden. Je bent dan al een eind op weg. De artsen
van de andere geneeskunde (natuurgeneeskunde)
denken dat kanker een stofwisselingsziekte is waar-
van de tumorcel het laatste stadium is.
Een tweede punt dat we moeten weten is dat, in echt
geheel natuurlijk levende stammen, zoals die in mijn
jeugd nog bestonden, (bijv. Hunza’s en Eskimo’s)
kanker onbekend was.

Geen sluitende verklaring
Nu zou je toch zeggen dat na alle moeite, aandacht
en stromen geld, die de medische wetenschap be-
steed heeft aan het onderzoek naar kanker, zo lang-
zamerhand wel bekend moet zijn wat kanker
precies is, zodat er gericht naar een oplossing ge-
zocht kan worden. Het vreemde is dat er door de of-
ficiële medische geneeskunde geen sluitende
verklaring voor is gevonden. Dat ondanks het feit

dat in het geheel genomen 50% van de mensen die
kanker hebben er aan overlijden. Daarbij zie je in de
medische wetenschap allerlei modeverschijnselen
optreden. In de tijd van president Nixon (gekozen
in 1986) bijvoorbeeld, was alles virus wat de klok

Is kanker nu echt toegenomen
of valt het wel mee?

In de twintigste eeuw na de tweede wereldoorlog is deze ziekte min of meer ontploft. Deze ziekte

klom in de Verenigde Staten, maar nu ook in ons land, naar doodsoorzaak nummer 1. In de Verenigde

Staten schijnt al 45% van de bevolking ermee geconfronteerd te worden. Hoe wordt dit meestal 

verklaard? 

Kanker bij kinderen,

vooral leukemie,

is een ware plaag 

geworden
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sloeg en toen hij zijn ‘oorlog tegen kanker’ uitriep,
die miljarden opslokte, was al het onderzoek op het
onvindbare kankervirus gericht. Nu zijn we van me-
ning veranderd en is een of andere genetische afwij-
king de boosdoener en dat is helemáál een
doemscenario. Want je bent nu eenmaal geprogram-
meerd om kanker te krijgen en alleen de opper-
machtige gen-manipulator zou je nog kunnen
helpen. 

Kortom, wat men ook zegt: Er bestaat géén sluitende
medische verklaring voor kanker in het oppermach-
tige medische circuit. Het dogma luidt dus: Kanker
= de kankercel, en deze moet zo massaal mogelijk
met het mes, met de straal en met gif bestreden wor-
den. Echt te vuur en te zwaard met wat mosterdgas
toe! Beseft u dat de eerste chemotherapie die er
werd toegepast in 1950 het inspuiten was van het
strijdmiddel mosterdgas uit de eerste wereldoorlog.
Vloeibaar, direct in de aderen. Ik heb het zelf mee-
gemaakt in het Academisch Ziekenhuis te Leiden bij
mijn opleiding. 

Maar wat is kanker nu echt? 
Ik zal trachten een model op te bouwen uit een oud
inzicht en een aantal nieuwere, want ik denk toch
wel dat als we het starre huidige model erop loslaten
we een eind op weg kunnen komen.  

Het is Dr. Otto Warburg (1883-1970) die het echte
principe van kankerontwikkeling heeft ontdekt en
uitgebreid heeft beschreven. Ik neem u even mee in
de beschrijving van de weg van een ingeademde
zuurstofmolecuul: Een rood bloedlichaampje neemt
dat op in de long en vervoert het naar een lichaams-
cel. In de celwand bevinden zich (op moleculair ni-
veau) piepkleine draaideurtje die gesmeerd worden
door onverzadigde vetzuren die wij met de voeding
binnenkrijgen. 

Zoals biologische olijfolie, visolie, hennepzaadolie,
lijnzaadolie en dergelijke. In de cel wordt de
zuurstof opgenomen in een van de vele zuurstof
verwerkende fabriekjes, mitochondriën genaamd.
Daar wordt zuurstof met behulp van bijvoorbeeld



vetten als brandstof ‘verbrand’ tot een stof met de
formule ATP, dat is de energieleverancier van ons li-
chaam. Als nu door een of andere oorzaak, bijvoor-
beeld een heftige sportprestatie of een
adembenemende emotie een tekort aan zuurstof
ontstaat, gaat de cel over op het noodaggregaat om
energie te maken. Dan krijg je geen zuurstofverbran-
ding maar de minderwaardige energie verkregen uit
suikergisting. 

Dit gebeurt zeer regelmatig, maar zodra de stress
voorbij is, schakelt de cel weer terug naar normaal.
Maar stel je voor dat de vergisting niet wordt uitge-
schakeld door tekort aan zuurstofaanvoer (bijvoor-
beeld door een of andere chronische lichamelijke of
psychische stress) dan verandert het DNA zodanig
dat het overschakelt van het aansturen van de pro-
ductie van een variëteit van goede eiwitten op maar
één functie: Het vermenigvuldigen van cellen. Het
lijkt wel of de half stikkende cel tracht de dood te
ontlopen door zo veel mogelijk (helaas ook zieke)
nakomelingen te maken. Overigens is dat DNA sys-

teem niet de bestuurder van de cel, zoals we lang
gedacht hebben, een zelf regulerend systeem dat
alles in handen heeft, maar een uitvoerder van be-
velen van buiten af. U kunt het u misschien het beste
voorstellen als een toetsenbord waarop een melodie
wordt gespeeld. Als de eentonige kankermelodie er
op gespeeld wordt, dan voert het DNA dat gehoor-
zaam uit. En hier komt het, als een cel langdurig op
vergisting overgaat, dan gaat het DNA in plaats van
de veelzijdige melodie van de gevarieerde eiwitop-
bouw de eentonige deun van het vermenigvuldigen
spelen en een kankercel is geboren. Het is eigenlijk
een oerdomme cel, die nog maar één ding kan en dat
is zichzelf voortplanten ten koste van alles en de
hele omgeving en tenslotte zelfs ten koste van zich-
zelf.

Bio-fotonen
Nu echter iets anders: Waar komt het leven van-
daan? Het komt niet uit het mineralenrijk, want zui-
vere mineralen op zichzelf leven niet en alleen leven
kan leven geven. Het komt ook niet uit het waterrijk,
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want al is water levensnoodzakelijk, het is niet zelf
het leven. Het komt ook niet uit de lucht, want die
bestaat uit elementen stikstof, zuurstof, koolzuurgas
en nog wat bijzondere gassen als helium. En al helpt
zuurstof met het leven, het element is niet hetzelfde
als leven. Ook al de stralen die onze kosmos door-
kruisen brengen het leven niet. Het leven zit verpakt
in de kleinste deeltjes die we in de kosmos kennen.
Uiterst kleine lichtpakketjes die via de zon tot ons
komen en die men buiten het lichaam fotonen en
binnen het lichaam bio- fotonen noemt. Ze zijn heel
geheimzinnig want ze zijn half geest half stof. Hier
schakelt het geestelijke boven-gebied over op het
stoffelijke onder-gebied.

Het stoffelijke gebied van de bio fotonen is het leven
zelf dat zich uit als vitaliteit, beweging, voortplan-
tingsvermogen, kortom alle levensverrichtingen van
alle levende wezens. Kijk maar eens naar het voor-
jaar als de zon na de donkere winter weer volop gaat
schijnen. De hele natuur bruist van nieuw leven!
Het geestelijke stuk van de fotonen bestaat uit infor-

matie, namelijk hoe de levende vormen gemaakt
moeten worden. Er bestaat een direct verband met
het door Professor Rupert Sheldrake ontwikkelde
begrip van het morfogenetische veld. Het vorm
scheppende onzichtbare veld om alle levende we-
zens heen, dat er eerst is, waarna de stoffelijke vorm
zich langs de krachtlijnen ervan opbouwt. Vroegere
beschavingen leerden dat veld kennen als het zoge-
naamde lichtlichaam en het is wel heel bijzonder dat
er in onze tijd ook zichtbaar bewijs voor gevonden
is. Want de NASA heeft een instrument ontwikkeld
waarmee zeer lichtarme melkwegstelsels zichtbaar
kunnen worden gemaakt. Men heeft dat ook be-
proefd op een mens en daar kwam het lichtlichaam
tevoorschijn. De foto’s staan gepubliceerd in het
boek ‘Light in shaping life’ van Roeland van Wijk.

Wij zijn lichteters
De fotonenaanvoer is dermate belangrijk, dat maar
liefst vier wegen in ons lichaam deze op kunnen
vangen. Direct in het oog (zonder bril bij helder dag-
licht), via de huid (bijvoorbeeld bij een zonnebad),
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via de adem (meeliftend in de baan van een zuur-
stofmolecuul en dat activerend) en via vers, liefst
deels rauw, organisch verbouwd voedsel. Wat dat
laatste betreft: Fotonen worden direct in het groene
blad in de natuur opgenomen en samen met water
en koolzuurgas omgezet tot het basisvoedsel voor
alle levende wezens. Wij zijn dus lichteters. Leven
makend voedsel zit boordevol licht. Dit speelt een
grote rol in het kankervraagstuk. Kanker kenmerkt
zich door halfdode cellen en chaos in plaats van
structuur. Dit is precies het omgekeerde van wat fo-
tonen ons schenken. Bij kanker is het cel-licht ge-
dimd, de cel-besturing loopt in het honderd, de
informatie is zeer gebrekkig geworden. Het gaat er
dus om de twee hoofdbestanddelen van het leven te
herstellen. De volgende zaken belemmeren de aan-
voer van fotonen en zuurstof.

1. Geraffineerde suikers geven een overmaat aan
vergistingsmateriaal. Dus, vermijd toegevoegde sui-
kers in onze gekonfijte maatschappij. 

2. De aanvoer van geharde (trans)vetten verstopt de
draaideuren in de celwand. (zie het boek “Wat An-
gela niet wist over Kanker” van Ard Pisa). Dus, vol-
doende onverzadigde vetzuren: biologische olijfolie,
levertraan, visoliecapsules, vette vis, hennepzaad-
olie en/of lijnzaadolie. Weer bang voor margarine
maar niet voor roomboter want ook goede verza-
digde vetten moeten er zijn. 

3. Alle voedsel in de supermarkt met lange plank-
waarde bevat geen fotonen meer en is vulstof, dus
geen voedingsstof. Lees Michael Pollan: Het boek
van een eter: “Eet alleen wat je overgrootmoeder als
eten zou hebben herkend”.

4. Bestraling van voedsel: magnetron, bestralings-
machine, opgenomen radioactiviteit (nog volop van
Fukushima). UMTS- en GSM masten kunnen DNA
breuken veroorzaken. Het DNA molecuul is het ma-
gazijn voor fotonen die zo nodig worden ingezet. Bij
breuken lekken de fotonen weg. Dus: geen magne-
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tronvoedsel (zeker niet voor baby’s), eet algentablet-
ten tegen radioactiviteit. Verzet u tegen zendmasten
binnen de kom van de gemeente.

5. Onze toegenomen sluierbewolking doet het licht-
gehalte, zelfs van goed voedsel, afnemen. Maar si-
naasappels, mandarijnen, koudgeperste olijfolie en
andere producten uit lichtrijke Europese landen
geven voldoende aanvoer.

6. De zuurstofconcentraties in de grote steden zijn
met procenten verminderd door de overvloed aan
zuurstof verslindende explosiemotoren, maar bo-
venal rooft de luchtvervuiling fotonen. Loop regel-
matig langs de branding of ga in de zomer wat
dauwtrappen. Zoek de bossen op. Prachtige aan-
voer!

7. Ons leven speelt zicht grotendeels af achter glas:
woningen, kantoren, zonnebrillen, auto’s. Glas rooft
fotonen. Ga regelmatig naar buiten!

8. Door onze zittende leefwijze (ook kinderen!) ade-
men we oppervlakkig. Minder zuurstof en fotonen
toevoer. Maak wandelingen of ga fietsen in de na-
tuur.

9. Onze synthetische kleding houdt veel statische
(verkeerde) elektriciteit vast en dat rooft fotonen.
Probeer het met wol, katoen en linnen of een van de
vezels als brandnetel en hennep.

10. Besef dat er vier grote gifstromen op gang zijn
gekomen. De aardse (pesticiden, herbiciden, chemi-
sche reinigingsmiddelen, brandbeveiligers van ta-
pijten etc. etc. Let op wat u koopt). 
De watervergiften (bijv. onafgebroken chemische ge-
neesmiddelen; drink zuiver water), afval in Rijn en
Maas, waar we bijna allemaal van drinken. Drink
koolzuurvrij zuiver bronwater of gebruik een wa-
terzuiveringsfilter. Luchtverontreiniging. Denk aan
negatieve ionisatoren en luchtfilters in huis.

11. Laat eens een goede bouwbioloog naar uw wo-
ning kijken voor verkeerde elektrische velden en be-
denk dat de natuurvoedingszaken iets meer kosten,
maar dat u er veel ziektekosten mee bespaart. On-
danks het feit dat twee Wageningse professoren zeg-
gen dat er geen verschil is tussen biologische en
andere voeding. Dit komt omdat ze blijkbaar niet
goed kunnen rekenen en waarschijnlijk het woord
bi fotonen hen ook vreemd is. 

12. Sluit u aan bij gelijkgezinde groepen, bijvoor-
beeld de ‘Gezond Verstand Avonden’ van Anneke
Bleeker. Wij hebben een kanker bevorderende cul-
tuur opgebouwd en nu heb ik nog alleen maar het

materiele deel opgenoemd. Negatieve emoties en
andere vormen van stress, mits lang aangehouden,
kunnen de vegetatieve regelmechanismen van ons
lichaam ook de kankerachtige kant opduwen. Lees
bijvoorbeeld de boeken van leshan en de Simontons
(BH uitgevers). Weet u niet uit het dieet te komen,
schaf bijvoorbeeld het aardige boek aan van Marina
Numan: “Het Wereld Dieet” of “Van gifbelt naar
Tempel”. “Hoe houd je je kinderen gezond” van Jac-
queline van Lieshout. Het is ongelooflijk wat ijve-
rige dames die zichzelf getraind hebben bereiken,
terwijl de meeste ziekenhuizen wat gezonde voe-
ding betreft een puinhoop zijn. Maar laat het ook
een bemoediging voor u zijn, dat u met extra inzet
wel 85% van de viervoudige kanker bevorderende
gif aanval af kunt weren en de leven- en structuur

gevende fotonen aanvoer kunt bevorderen. Waar
het om gaat is het omzetten (en dan voorgoed) van
de levensstijl en deze vaak blijvend gunstig beïn-
vloeden zoals de Moermanvereniging dat al jaren
publiceert in het blad “Uitzicht”. Niet voor niets heb
ik mijn eigen boek over kanker “U kunt meer dan u
denkt” genoemd, want dat is echt waar!

Geef nooit uw lichaam bij het ziekenhuis ter repara-
tie af alsof het een auto is. Beslis altijd zelf mee, al
wordt dat niet steeds gewaardeerd. Behoudt altijd
uw zelfstandigheid. U bent het die uw leven heeft,
en geen enkel ander mens! Het is gebleken dat de-
genen die deze instelling hebben er het beste voor-
staan. Veel van wat u hoort is verbloemde
propaganda van de farmaceutische reuzen en de
wereld voedselindustrie en die zal het een zorg zijn
of u ziek of gezond bent (liefst chronisch ziek, zodat
u dagelijks pillen moet slikken). Want het gaat daar
uitsluitend om winst. Blijf altijd zelf nadenken en
blijf gezond! Veel succes ermee. <

Hij behoort naar onze mening, tot de meeste erudiete medici in

Nederland: dr. Hans Moolenburgh, 90 jaar. Huisarts in ruste, maar

van die ‘ruste’ is niets te merken. Want ook ná het neerleggen van

zijn werkzaamheden als huisarts in Haarlem, is Moolenburgh 

onverdroten doorgegaan met zijn helende werk voor ‘medemens

en maatschappij’. Moolenburgh kon zich door zijn pensioen ook

toeleggen op het schrijven van boeken en artikelen. Ook nu nog

staat Hans Moolenburgh vaak op het spreekgestoelte om een 

lezing te geven aan een gewillig gehoor. Want de ongelooflijke 

ervaring, kennis en inzichten die deze arts meedraagt, zijn in één

woord ‘indrukwekkend’ te noemen..!

Eet alleen wat je overgrootmoeder 

als eten zou hebben herkend

dr. Hans Moolenburgh
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De geschiedenis van kanker
Hoe de mensheid al honderden jaren wordt bedrogen

Kanker is tegenwoordig zo wijd verbreid, dat we allemaal wel íemand kennen met deze diagnose. We

weten hoe dwingend, ingrijpend en mensonterend het mes-straal-chemo traject kan zijn. En ook zien

we dat menig kankerpatiënt de ‘reguliere weg’ niet helemaal, of zelfs helemaal niet wil volgen, maar

op zoek gaat naar manieren die wat vriendelijker zijn voor lichaam en geest. Dan blijkt hoe lastig en

ook hoe kostbaar het kan zijn om gebruik te maken van complementaire en alternatieve geneeskunde

(CAM). 
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Z
elfs via hun aanvullende polissen vergoeden
zorgverzekeraars juist deze consulten en mid-
delen maar mondjesmaat. Een tweede moei-

lijkheid is dat CAM-artsen en therapeuten onder het
heersend farmaceutisch schrikbewind heel kwets-
baar zijn. Waar komt de religie vandaan dat alleen
de reguliere geneeskunde het bij het rechte eind
heeft en dat je kanker moet bestrijden met twee ex-
treem giftige en kankerverwekkende methoden: nu-
cleaire straling en chemotherapie? 
Wat is van deze dwang de achtergrond? 

‘Medische voodoo’
Een kankerdiagnose wordt soms nogal plompverlo-
ren meegedeeld. En zeker wanneer de betrokken pa-
tiënt niet meteen mee wil in de heilige drie-eenheid
van mes-straal-chemo,  kan de arts daar dreigend
aan toevoegen: “Met deze vorm van kanker hebt u
in dit stadium nog 6 maanden te leven… ”Zo’n,
voorspelling noem ik ‘medische voodoo’. Want
waarop berust die op? Op wat de arts is aangeleerd?
Op wat hij ziet wat er met patiënten gebeurt wan-
neer zij de behandel-protokolders volgen die de arts
verplicht is om hen voor te schrijven? De logische
volgende vragen zijn dan: Hoe worden artsen opge-
leid? In welk gedachtegoed? Wie bepaalt daarvan
de inhoud en de kwaliteit? Waarom gedraagt de
Westerse patentgeneeskunde zich als de enig gel-
dende wijsheid? En waarom worden natuurlijke
middelen en methoden, die meewerken met het li-
chaam en ook de artsen en therapeuten die deze toe-
passen, zo belachelijk en onbereikbaar gemaakt?
Wanneer de gezondheidszorg niet wérkelijk over
gezondheid gaat, wat is er dan wel aan de hand?

Het gestructureerd dictaat van Big Farma
Helaas, onwetendheid is geen gelukzaligheid meer.
De harde werkelijkheid is dat de Westerse patentge-
neeskunde een industrie is die al vele jaren compleet
wordt beheerst door farmaceutische multinationals.
Zij ondersteunen universiteiten, financieren me-
disch onderzoek, bouwen faculteitsgebouwen,
sponsoren leerstoelen, delen smeergelden en leuke
reisjes uit, en hebben een leger aan getrainde verte-
genwoordigers en lobbyisten voor het bewerken
van artsen, politici en andere decision makers. Een
overdreven opvatting? Nee, lees het boek ‘Bijwer-
kingen’ uit 2010 van farma insider John Virapen
maar. Van de artikelen en studies die in internatio-
nale medisch-wetenschappelijke tijdschriften wor-
den gepubliceerd, blijkt 60% te zijn geschreven,
gefinancierd, of anderszins beïnvloed door de far-
maceutische industrie [Marcia Angell 2005, Peter
Gøttsche, 2013]. En er worden heel wat onappetijte-
lijke studie uitkomsten weggemasseerd [William
Thompson, CDC, 2014]. Het belang van de eigena-
ren [lees: internationale banken] en aandeelhouders
van deze farmaceutische bedrijven is zoveel moge-

lijk zieken en ziekten. Dit speelveld wordt dan ook
met ijzeren vuist gecreëerd, beschermd en verde-
digd. Met medewerking van ‘gerenommeerde we-
tenschappelijke’ instituten, overheden, politici, de
media en zelfs Hollywood! 

“De basis van de moderne geneeskunde

is een genadeloze commercie.”

Dave Lewis, oktober 1937, Johns Hopkins Hospital

Westerse patentgeneeskunde heeft veel weg van een
religie. De arts is als een dominee of pastoor die be-
middelt tussen de farma godheid en jouw zondig
zieke lichaam. En iedereen die het evangelie niet
volgt, is een ketter. Het zwaard van deze Inquisitie
geldt bij kanker, maar ook bij vaccinaties… 

Overigens zijn — naast de nu alom aanwezige nu-
cleaire straling van Tsjernobyl, Fukushima, twee an-
dere beschadigde kernreactoren in Oekraïne, en de
gebruikte nucleaire wapens in de recente oorlogen
— ook de gifstoffen en vreemde eiwitten in vaccins
een probaat middel om kanker te veroorzaken…
Vaccins worden nooit onderzocht op hun kanker-
verwekkende eigenschappen, noch op hun risico
voor geboorteafwijkingen en steriliteit!

” Vóór de introductie van de koepokvaccinaties

was kanker nagenoeg onbekend. 

Ik heb te maken gehad met minstens 200 kankerpatiënten,

en ik heb nimmer een geval van kanker gezien in een niet-

gevaccineerd persoon.” dr. W.B. Clarke, Indianapolis, VS,

omstreeks 1900

De lange rij van originele wetenschappers en bona-
fide artsen en therapeuten die in de afgelopen eeuw
methoden ontdekten om kanker werkelijk te helpen
genezen, zijn stelselmatig geridiculiseerd, uit het re-
gister geschrapt, via de Belastingdienst tot de bedel-
staf gebracht, achter tralies gezet, bezweken in een
psychiatrische inrichting, of domweg vermoord.
Hun namen en gedachtegoed staan in geen enkel
medisch studieboek.  

Ongeveer een meter boekenruggen in mijn biblio-
theek is geschreven door artsen, wetenschappers en
journalisten die in de afgelopen 100 jaar niet langer
zwijgend hebben kunnen aanzien hoe de niets ver-
moedende burger door de gevestigde Westerse pa-
tentgeneeskunde steeds meer wordt misleid,

De harde werkelijkheid is dat de Westerse 

patentgeneeskunde een industrie is die al vele 

jaren compleet wordt beheerst door farmaceutische

multinationals.
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gegijzeld en beschadigd. Uit de bevindingen van
deze klokkenluiders wordt via een snoer van histo-
rische feiten een heel andere realiteit zichtbaar dan
die, welke ons dagelijks wordt voorgehouden…

Kruidengeneeskunde
Overal ter wereld en sinds mensenheugenis heeft de
mens bij het genezen van verwondingen, vergifti-
gingen en ziekten gebruik gemaakt van planten en
kruiden. De Indiase Ayurveda en de traditionele
Chinese geneeskunde zijn al duizenden jaren oud,
maar ook in Europa, vooral in Duitsland, is een zeer
uitgebreide kruidengeneeskundige kennis aanwe-
zig. Van iedere plant zijn de specifieke eigenschap-
pen bekend van elk apart onderdeel: zaad, wortel,
stengel, schors, blad en bloem(knop). Vers geoogst,
als essentiële olie, als aftreksel of tinctuur, of ver-
werkt in een zalf worden deze onderdelen — al of
niet in combinatie met elkaar of met die van andere
planten — intern of extern toegepast. Deze stoffen
uit de natuur kunnen communiceren met de weef-
sels, cellen en de genen van het menselijk lichaam.
Ja, sommige stoffen zijn giftig, maar het gaat hier om

de biochemische handtekening, dosis is een andere
kwestie.

Homeopathie
Samuel Hahnemann (1755-1843) was een Duitse arts
die nadrukkelijk zocht naar de oorzaak van een
ziekte. In zijn diverse boeken en verhandelingen,
waaronder Organon (1810, Engelse vertaling 4e edi-
tie in 1833), Chronische Ziekten (1828) en Materia
Medica (1830), beschreef hij zijn ervaringen met wat
hij ‘homeopathie’ noemde: hoe het gelijke met het
gelijke te genezen. Hij werkte met zeer sterke ver-
dunningen (potentiëring) van natuurlijke stoffen,
die hij bij iedere (10x) verdunning ook 100 maal op
een speciale manier schudde. Hedendaagse weten-
schappers als Jacques Benveniste (1988) en Luc Mon-
taigner (2009) hebben — bijna tegen hun wil —
gevonden dat in verregaande verdunningen de in-
formatie van de oorspronkelijke stof bewaard blijft,
zelfs nadat er daarin zoveel stadia zijn gepasseerd,
dat er onmogelijk nog een enkele molecuul van de
stof in de oplossing aanwezig kan zijn. Met moderne
meetmethoden is bovendien vastgesteld dat iedere
verdunning een eigen, specifieke frequentie-infor-
matie, en dus een eigen betekenis heeft. In tegenstel-
ling tot in de Westerse patentgeneeskunde, waarin
aannames voortdurend moeten worden aangepast,
heeft men in de homeopathie de principes nog nooit
hoeven te veranderen.

“Ik kan niet zeggen dat homeopathie in alles correct is. 

Wat ik nu kán zeggen, is dat de hoge verdunningen klop-

pen.  Hoge verdunningen van iets zijn niet niets. 

Het zijn waterstructuren die de originele moleculen imi-

teren.” Luc Montaigner

Beroepsverenigingen en waakhonden
In 1847 werd in de VS de American Medical Associ-
ation (AMA) opgericht. De officiële aanleiding was
het creëren van een kwaliteitseis voor artsen en een
bescherming van het beroep — de Koninklijke Ne-
derlandsche Maatschappij tot Bevordering der Ge-
neeskunst (KNMG) stamt uit 1849. Het
onuitgesproken doel van de AMA was om de home-
opathie van de aardbodem te doen verdwijnen. In
Amerika was Hahnemann’s gedachtegoed doorge-
drongen tot zelfs in de verste uithoeken van het plat-
teland, en pasten artsen van diverse pluimage en
clientèle de principes ervan met veel succes toe.
Onder de regie (1899-1949) van twee AMA-directeu-
ren — de aborteur George A. Simmons, en de ge-
sjeesde arts Morris Fishbein, — zijn heel wat
medicijnschandalen onder het tapijt geschoven, en
zijn er nog veel meer waardeloze maar zeer gevaar-
lijke ‘geneesmiddelen’ de markt op geholpen. In
1939 stichtten het Rockefeller cartel en IG Farben
Duitsland de Drug Trust. De AMA werd daarvan de
dekmantel.

special ‘kanker’
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Microbenjacht vs. gezond milieu
Pierre Antoine Béchamp (1816-1908) was een Franse
arts, bioloog, chemicus, fysicus en apotheker en
daarnaast een tijdgenoot van Louis Pasteur (1822-
1895) die chemicus, bioloog en een Rothschild be-
schermeling was. De meeste mensen, inclusief
artsen, kennen de wetenschapspionier Béchamp
niet, terwijl de naam van Pasteur in ieders brein ge-
grift staat. Pasteur bouwde zijn reputatie op met het
plagiëren en misvormen van Béchamp’s gedegen en
innovatieve (microscopisch) onderzoek. 

Pasteur is de vader van de onrealistische microben-
theorie en het monomorfisme (microben hebben één
gestalte en iedere ziekte wordt veroorzaakt door een
eigen microbe) en heeft de misleide vaccinatiefabel
van Edward Jenner verder vooruit geholpen. Maar
bitter weinig van Pasteur’s beweringen konden
door wetenschappers die zijn experimenten hebben
getracht te herhalen, worden bevestigd. Maar zijn
fantastische vertellingen zijn wél de basis voor de
huidige Westerse geneeskunde en de farmaceutische
multinationals. Pasteur zelf was zich zeer bewust
van zijn wetenschapsfraude en hij probeerde die op
zijn sterfbed recht te zetten met “Het gaat niet om
de microbe, het gaat om het milieu”, een uitspraak
van een andere van zijn tijdgenoten, de fysioloog
Claude Bernard (1813-1878). 

Deze laatste legde zich toe op het creëren van een
verantwoord stappenplan voor experimenteel we-
tenschappelijk onderzoek, en lanceerde de term ‘in-
tern milieu’. Bernard: “De stabiliteit van het interne
milieu is voorwaarde voor een vrij en onafhankelijk
leven.”  Béchamp had in zijn uitgebreide studies ont-
dekt dat in een gezonde omgeving, potentieel scha-
delijke microben simpelweg niet kunnen overleven.
In een ongezond milieu kunnen vriendelijke micro-
ben van vorm veranderen en tot venijnige ziektever-
wekkers worden (polymorfisme). Dit gebeurt onder
meer bij iedere wortelkanaalbehandeling: zodra dat
gebied weer wordt afgesloten, krijgen de ter plaatse
aanwezige bacteriën geen zuurstof meer, worden
anaëroob en daarmee vele malen giftiger…  

Béchamp: “De karakteristieke microbe van een
ziekte is daarvan eerder een symptoom dan een oor-
zaak.” Zijn uitspraak past perfect in wat ik ontdekte
in hoe de anticonceptiepil het lichaam berooft van
juist die vitaminen en andere nutriënten die de baar-
moederhals nodig heeft om gezond te zijn. Door
deze tekorten ontstaan er in de cervix beschadigin-
gen (laesies), waarin zich vervolgens humaan papil-
loma virussen (HPVs) kunnen nestelen. De Duitse
arts Rudolph Virchow (1821-1902) stelde vast: “De
habitat van ziekteverwekkers is ziek weefsel.” Wan-
neer deze vitaminetekorten lang aanhouden, kan de
baarmoederhals zodanig uit balans en beschadigd

raken dat er zich in die laesies kankercellen kunnen
gaan vormen. Daarmee is HPV geen oorzaak van
baarmoederhalskanker, maar de aanwezigheid van
HPV is het gevolg van het ongezonde milieu ter
plaatse…  Een signaal dus! 

Daarom gaat het erom om niet te gaan jagen op mi-
croben waartoe de Pasteuriaanse leugens ons aan-
zetten en waarop de hele Westerse geneeskunde
inclusief de vaccinatietheorie is gebaseerd, maar om
het interne milieu in het lichaam gezond te maken
en houden: homeostasis, ofwel een milieu waarin
een correct zuur/base evenwicht heerst en een ge-
zonde celademhaling kan plaatsvinden. De verbete-
ringen daarin kunnen we teweegbrengen met
ontgiften, gezonde voeding, het ondersteunen van
haperende lichaamsprocessen met suppletie van
extra vitaminen en mineralen, een juiste buikadem-
haling, het ontdoen van emotionele en mentale
stress, en gezond bewegen. NIET met lichaamsvij-
andige farmacijnen! 

Conclusie: kanker is het signaal dat het lichaam vol-
slagen uit balans is. Oplossing: breng het interne mi-
lieu weer in een gezonde staat!

Stroomlijnen van medische opleidingen
Hoe kan het dat er wereldwijd zo’n verbetenheid is
tegen natuurlijke helingmethoden en middelen? 
In 1910 financierden de Rockefeller-, Carnegie- en
Ford Foundations het Flexner Report. Dit was het
startschot voor het wereldwijd gelijkschakelen van
de medische opleidingen. Deze moesten elitair, tech-

Pierre Antoine Béchamp (1816-1908) 
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nisch, farmaceutisch gebaseerd en langdurig wor-
den, met een ingebouwd mechanisme waardoor de
studenten zich naderhand als arts altijd aan de aan-
geleerde principes zouden houden. 

"Fichte bepaalde dat educatie erop moet zijn gericht 

om de vrije wil te vernietigen, 

zodat, nadat leerlingen de school hebben verlaten,

zij gedurende de rest van hun leven niet in staat zullen

zijn om anders te denken of te handelen  dan hun leer-

meesters zouden hebben gewenst."

Bertrand Russell in 'The Impact of Science on Society'

(2003, pag. 62)

Het Flexner Report richtte een slachting aan onder
de in 1910 bestaande medische opleidingen. In alle
examens scoorden de homeopatische artsen conse-
quent aanzienlijk beter dan hun orthodoxe vakbroe-
ders, maar toch werden de homeopatische scholen
uitgeschakeld, onder meer door de hoge laboratori-
umvereisten die als voorwaarde waren gesteld voor
acceptatie als ‘verantwoord’ medisch opleidings-
instituut. En dat is waarom de huidige medische ge-
vestigde orde stevig farmaceutisch gebaseerd is en
zich in een meedogenloze corporatistische houd-
greep bevindt, door bedrijven die op hun beurt weer
in de tang zitten van de banken. 

De verbinding tussen banken, olie en farma begon
bij Rockefeller’s Nujol en Flit. Dit waren twee ruwe
petroleumproducten waarmee Bill Rockefeller
(vader van John D.) op kermissen goud geld ver-
diende. Uit één vat ruwe olie van $2 haalde hij 1000
flesjes Nujol die hij tegen een woekerwinst verpatste
als middel tegen kanker, obstipatie en alles daar tus-
senin. Flit was een insecticide: dezelfde ruwe petro-
leum, nu verpakt in een blikje met daarop een
handpompje, voorloper van de spuitbus. Net als alle
huidige farmaceutische producten, onttrok ook
Nujol belangrijke voedingsstoffen aan het lichaam
en bovendien legde de petroleum een laag in de
darm waardoor er vrijwel geen enkele voedingsstof
meer kon worden opgenomen. Ja, de kanker ver-
dween… Tegelijk met de patiënt!

John D. Rockefeller is verantwoordelijk voor de om-
koping van universiteiten in Amerika en elders.
Morris Bealle beschrijft in zijn boek ‘The Drug Story’
(1949) hoe ook de universiteiten van Leiden en
Utrecht toehapten in de voorgehangen worsten van
$29.806 en $34.435, en daarmee alle niet-farmaceu-

tisch gebaseerde geneeskunde moesten laten vallen.
Zij waren overigens in goed gezelschap, ook de uni-
versiteiten van Oxford en Cambridge konden de
duivelse verleiding van respectievelijk $755.437 en
$287.438 niet weerstaan…

De opbouw van het kanker-evangelie
De American Society for the Control of Cancer
(ASCC, gesticht 22 mei 1913, voorloper van de Ame-
rican Cancer Society) zette in de 1920s verschillende
buitenlandse vestigingen op.

In 1921 nam dr. Francis C. Wood, de directeur van
het Institute of Cancer Research van de Columbia
universiteit, deel aan de door de ASCC gesponsorde
National Cancer Week. Deze manifestatie diende
voor het bekend maken van de inspanningen door
het kankerziekenhuis Memorial Hospital in New
York City — het latere wereldwijd alles bepalende
kankerwalhalla Memorial Sloan-Kettering Cancer
Center (MSKCC) en de wieg van bestraling en che-
motherapie… De focus van het Memorial Hospital
was radiotherapie, een gebied waarin James Ewing
pionierde, die met zijn gebruik van mosterdgas op
lymfosarcoma tevens de vader werd van de chemo-
therapie. Wood trok van leer tegen de artsen die hij
‘kwakzalvers’ noemde: diegenen die kanker behan-
delden met andere therapieën dan radium en rönt-
genstralen. Hij verklaarde: “Onjuist behandelde
kanker is altijd fataal”. Een van de doelstellingen
van de ASCC was om deze ‘feiten’ breed bekend te
maken, om mensen over te halen tot frequent me-
disch onderzoek na het bereiken van de ‘kankerleef-
tijd’ van rond de 45 jaar, en om altijd alleen
betrouwbare [lees: ‘reguliere’] artsen te raadplegen
en kwakzalvers te mijden. (New York Times, 16 ok-
tober 1921).

In 1924 ging ASCC-directeur George Soper allerlei
Europese landen langs om een inventarisatie te
maken van de verschillende kankergenootschap-
pen, en onderzoeks- en behandelfaciliteiten. 

Van 20 tot 24 september 1926 hield de ASCC een in-
ternationaal symposium in Lake Mohonk, New
York. Zo’n 250 artsen kwamen bijeen om gezamen-
lijk een kernachtige verklaring over kanker te for-
muleren. Sponsoren van dit symposium waren o.m.
John D. Rockefeller, Edward S. Harkness (beiden
Standard Oil), J.P. Morgan (bank), Walter C. Ladd en
V. Everit Macy. In feite gaat het hier om een vroege
MOL-versie: medical opinion leaders, tegenwoordig
een machtig lobby instrument! 

Dr. Wendell Philips, voorzitter van de AMA, zei op
deze Mohonk-bijeenkomst: 
“Deze vergadering heeft veel bijgedragen tot stabilisatie

van de kennis over kanker en dit zal de mening verbeteren

Een lichaam, verzuurd door gifstoffen, koffie, 

alcohol, suiker of wit meel  is een zuurstofarme 

feesttent voor infecties en kankercellen…  

special ‘kanker’
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van niet alleen medische professionals, maar ook die van

het publiek.” 

Dr. Welch benadrukte het belang om het publiek
grondig omtrent kanker te instrueren, en te door-
dringen van de onvermijdelijke fataliteit van de
ziekte wanneer deze niet ‘correct’ wordt behandeld.
Enkele van de meest hardnekkig overeind gebleven
punten uit dr. Welch’s verklaring zijn:

4. Om een gerede kans op genezing te hebben, moe-
ten mensen met kanker zich in een vroeg genoeg sta-
dium van hun ziekte tot competente artsen wenden.
Dit geldt voor alle vormen van kanker. Bij sommige
daarvan betekent vroege behandeling de enige mo-
gelijkheid tot genezing.

7. Het publiek moet wordt worden aangeleerd wat
de vroegste signalen van kanker zijn; die kunnen
dan worden herkend door personen zonder speciale
kennis van het onderwerp; ontdekking van de eerste
tekenen moet leiden tot het zoeken naar competente
medische begeleiding.

13. De meest betrouwbare vormen van behandeling
— in feite de enige die tot nu toe door ervaring en
observatie juist zijn gebleken — zijn afhankelijk van
chirurgie, radium en röntgenstralen.

Celademhaling
Otto Warburg kreeg in 1931 een Nobelprijs voor zijn
ontdekking over de rol van zuurstof in de celadem-
haling. Een lichaam, verzuurd door gifstoffen, koffie,
alcohol, suiker of wit meel  is een zuurstofarme
feesttent voor infecties en kankercellen…  Warburg
staat in zijn conclusie geenszins alleen, in feite be-
vestigt hij het werk van Béchamp, Bernard, Virchow
en vele anderen. De reden dat Warburg’s ontdekking
geen wijdverbreide toepassing heeft gevonden, is
omdat in diezelfde periode andere, meer profijtelijk
toepasbare, niet noodzakelijkerwijs heilzame bena-
deringen verschenen.

“Ieder van de ‘onorthodoxe’ artsen — Koch, Loffler en

Purdue — hebben kanker genezen door enigszins van el-

kaar verschillende methodenbinnen één en hetzelfde alge-

mene principe: de zuivering van het bloed.

Zij ontdekten dat kanker simpelweg een extreme mate van

bloedvergiftiging is,  net zoals de lichtste vorm daarvan,

verkoudheid is.” Morris A. Bealle, in ‘The Drug Story’,

1949

Het creëren van kanker
Het Special Virus Cancer Program (SVCP, 1962-
1978/80-heden) was een geheim Amerikaans fede-
raal programma met medewerking van onder meer
het National Cancer Institute (NCI) en het biowar la-
boratorium in Fort Detrick. Via het experimenteren

en manipuleren van allerlei dierlijke virussen zocht
men naar hoe voor specifieke menselijke genotypen
een besmettelijke vorm van kanker kon worden 
gecreëerd (vgl. SARS voor Aziaten, en Ebola voor
Afrikanen).  

Lineair-reductionistisch vs. dynamisch
Het ‘wetenschappelijk’ model waarop de Westerse
patentgeneeskunde zich baseert, is een lineair-reduc-
tionistische benadering, verkregen vanuit het bestu-
deren van kadavers. In tegenstelling tot de door
hemzelf gebouwde ongeëvenaard krachtige 
microscoop van Royal Raymond Rife, doden mo-
derne elektronenmicroscopen alles wat je daaronder
legt… Men weet dus alles over ziekte en dood, en
weinig over een levend lichaam. Sinds Descartes tel-
len mentale en emotionele aspecten in het ontstaan
en aanhouden van ziekte helemaal niet mee; de rol
van voeding wordt in het herstel daarvan zelfs nihil
geacht. Het is dan ook niet vreemd dat vroeger of
later veel van de aannames, zienswijzen en theorieën
in deze statische reguliere visie onhoudbaar blijken:
in de realiteit van gezondheid en ziekte gedraagt het
holografisch en dynamisch menselijk lichaam zich
nu eenmaal heel anders.
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Allopathische middelen zijn ‘new-to-nature substan-
ces’: nooit eerder in de natuur voorgekomen stoffen.
In een poging om de symptomen te laten verdwij-
nen, gaan zij in oorlog tegen het lichaam (antibiotica,
bèta-blokkers, cholesterol remmers); maar áls dat al
lukt, komen er door de gebruikte farmacijnen
meestal weer nieuwe ongewenste negatieve ver-
schijnselen tevoorschijn. Reden waarom de Haar-
lemse arts en eminence grise Hans Moolenburgh
deze benadering ‘verschuifkunde’ noemt. En
waarom zijn leeftijd- en stadsgenoot de arts Coos
Beunk verzucht dat hij na het behalen van zijn art-
senbul ontdekte dat hij was opgeleid tot… kwakzal-
ver! Immers, met de farmaca die hij mocht
voorschrijven, kon hij niemand werkelijk helpen ge-
nezen. Moolenburgh richtte zich op de non-toxische
tumortherapie en hielp daarnaast via homeopathie
menig kind af van ernstige vaccinatieschade (w.o.
autisme!), terwijl Coos Beunk vooral de weg vond
naar de orthomoleculaire geneeskunde, homeopa-
thie en acupunctuur, en met zijn benadering een pa-
tiënte zelfs voorgoed voor de poorten van een
niertransplantatie weghaalde. 

Ziekte als industrie
De verzameling van ziekten die wij ‘kanker’ noe-
men, is een prijsvoorbeeld voor de door talloze klok-
kenluiders beschreven kunstmatige regulier
medische realiteit waarin wij vandaag de dag leven,
ziek worden, en barbaarse behandelmethoden moe-
ten ondergaan die ons vaker níet dan wel beter
maken… Hun conclusie: Ziekte is handel, met kan-
ker als topproduct! 

Het beste bewijs dat het in Nederland met kanker
steeds beter gaat, is wel het rood-blauwe VUmc
Cancer Center gezwel langs de ringweg in Amster-
dam. En hoeveel tientallen jaren al wordt ons niet

gevraagd of we niet nógmaals voor het Koningin
Wilhelmina Fonds in de buidel willen tasten, zodat
de bíjna bereikte ultieme kankerbehandeling kan
worden gerealiseerd via nog nét even wat meer on-
derzoek? Nooit wordt gesproken over de vele ver-
nietigde natuurlijke methoden om kanker te helpen
genezen, die waren vormgegeven door vele weten-
schappers en artsen, maar ook door verpleegkundi-
gen en simpele boeren. Kanker is een industrie
waarin meer mensen werken dan er patiënten zijn…
De kronkels in de wetenschappelijke misvattingen
waarop de Westerse medische industrie stoelt, zijn
dusdanig groot, dat mij de zegswijze invalt: “Hoe
groter de leugen, des te eerder het publiek bereid is
die te geloven.”

Tot slot
De artsen van zo’n 150 jaar geleden noemden vacci-
natie ‘bloedvergiftiging’ en zagen dat kanker een
kwestie van ‘toxemia’ is. De ernstigste vervuilingen
waren toen de koepokvaccinaties van Edward Jen-
ner. De daarmee in gang gezette opmars van kanker
houdt gelijke tred met de uitbreidingen in de mas-
sale (verplichte) vaccinatieprogramma’s. Tegen-
woordig staan we daarnaast bloot aan niet alleen
steeds meer vaccins, maar ook aan gifstoffen in onze
voeding (E-nummers, pesticiden, GMOs) en in de
omgeving (asbest, fijnstof, chemicaliën, bestrijdings-
middelen). Vele daarvan zijn zelfs al in navelstreng-
bloed aangetoond. Daar bovenop komt de
rampzalige nucleaire straling vanuit Tsjernobyl, Fu-
kushima en vele andere kernreactoren, naast het
niet-zo-verarmd uranium in de enorme hoeveelhe-
den wapentuig rondgestrooid in Irak, Afghanistan
en in alle andere landen waar ineens nodig oorlog
moet worden gevoerd omwille van olie, voor het in-
stalleren van een gehoorzamer staatshoofd, of van-
wege het gebrek aan een centrale bank…

“Chemotherapie en bestraling kunnen de kans  

op het ontwikkelen van een tweede kanker

tot 100 maal verhogen.” 

Dr. Samuel S. Epstein, Congressional Record, 

Sept. 9, 1987

special ‘kanker’
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Kanker neemt een steeds hogere vlucht, maar de be-
loofde ultieme oplossing blijft uit. Terwijl chemicaliën
en nucleaire straling kanker veroorzaken, gaat men
door met het behandelen van kanker met….chemothe-
rapie en bestraling!

Ulrich Abel in Heidelberg ontdekte via de door hem
naar artsen en ziekenhuizen rondgestuurde question-
naire dat 80% van de wereldwijd toegepaste chemo-
therapie zinloos is… Abel: “75 % van de oncologen zei
dat als zij kanker hadden, ze niet zouden deelnemen
aan chemotherapie studies vanwege de ineffectiviteit
en de onacceptabele toxiciteit daarvan.”

Westerse patentgeneeskunde is een business van ban-
ken en industrie… Daarmee is kanker dat ook, en zijn

de belangen om dat zo te houden, levensgroot. Mis-
schien kan er daarin ooit iets veranderen wanneer
meer mensen boos worden over het feit dat er talloze
natuurlijke en werkelijk heilzame oplossingen voor
kanker onbereikbaar liggen weggesloten in de kelders
van het Rockefeller syndicaat. Gelukkig maar dat er
vele andere nog wél beschikbaar zijn…<
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Kanker is het laatste stadium 
van een extreme vergiftiging 

van het systeem

A. lichamelijk:

1. milieuverontreinigingen (fluoride 10% 

toename van kanker);

2. (over) vaccinatie van kinderen

(kwik, aluminium)

3. onvoldoende zuurstofvoorziening: 

een kankercel is een gezonde cel die bezig is

te stikken (Otto Warburg, Nobelprijs 1931).

DUS: Ontgiften, ontgiften, ontgiften! 

Nooit van gehoord bij mensen die uit het 

ziekenhuis komen!

Let wel: doe dit onder begeleiding van een 

natuurgeneeskundig arts 

(bv. Max Gerson, 1933, koffieklysma’s). 

B. Emotionele factoren 

Emoties kunnen ook toxisch zijn… 

Negatieve emoties — wrok, woede, jaloezie,

haat — geven verzuring, hierdoor daalt de zuur-

stofvoorziening en dat opent de weg naar kan-

ker. 

Dr. Ryke Geerd Hamer ontdekte hoe een emo-

tioneel trauma kan uitmonden in kanker op de

plaats van een orgaan(systeem) dat verband

houdt met de aard van het trauma.

C. Zingeving. 

De jeugd geeft vaak aan geen doel te hebben

om voor te leven. Dat heeft een weerslag op het

immuunsysteem.
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special ‘kanker’

tekst: Foekje Meijer-Linstra

Psychische, emotionele en spirituele aspecten van kanker

'Hoe komt het dat ik op 41-jarige leeftijd borst kanker heb?" Vroeg ik jaren geleden aan mijn oncoloog.

Tot aan dat moment in mijn leven was ik niet eerder met ernstige ziekte geconfronteerd.  "Ach 

mevrouw", zei hij, terwijl hij voorover leunde en met zijn pen speelde, "U hebt gewoon pech gehad".

In een ondeelbaar ogenblik van helderheid wist ik dat hij geen gelijk had, en zag ik mijzelf zoals ik

werkelijk ben: ik besta op fysiek, emotioneel, psychisch en spiritueel gebied tegelijkertijd. En ik 

begreep dat ik op die verschillende niveaus aan mijn genezing kon werken.

Een gevoel, positief of 

negatief, drukt zich van 

binnen uit in de werking van de

organen. Het is zelfs zo dat de

invloed van een gevoel 

doordringt tot op celniveau
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H
onderd jaar geleden kreeg 1 op de 20 mensen
kanker, vijftig jaar geleden was dat 1 op de 5
en nu is het 1 op de 3. Kankerdeskundigen

wijten deze toename voor meer dan 80 % aan onge-
zonde voeding- en leefstijlfactoren.

Er zijn gebieden op aarde waarvan bekend is dat
mensen daar beduidend langer leven. Ze hebben
veel minder last van kanker en andere welvaarts-
ziektes. Bij de Mormonen en Zevendedags adven-
tisten in de Verenigde Staten zijn de
borstkankercijfers het laagst. Wat doen zij anders
dan wij? Behalve dat ze vegetariër zijn, vormen ze
een hechte gemeenschap, waar men regelmatig sa-
menkomt voor gebed en spirituele activiteiten. Ze
ondersteunen elkaar op allerlei manieren en helpen
elkaar zelfs op financieel gebied. Hun geloof vormt
de basis van hun leven. De nadruk wordt gelegd op
het afzien van ' wereldse verlangens'. In plaats daar-
van worden deugden als moed, eerlijkheid, loyali-
teit en betrouwbaarheid benadrukt. Geloof,
toewijding en familiezin bepalen hun leefwijze. 

Toen we in onze westerse cultuur het geloof en de
godsdienst opgaven, verloren we een waardevolle
geneeswijze. Een ziekenhuis is tegenwoordig een
steriele omgeving, gebaseerd op wetenschap, appa-
raten en onderzoeken. We weten niet eens meer dat
Hippocrates een priester was en zijn 'ziekenhuis' een
tempel. Genezing was in de oudheid geen weten-
schappelijk, mechanisch proces van medicijnen en
operaties, maar vond ergens plaats waar spirituele
genezing kon plaatsvinden, ondersteund door mi-
nerale bronnen en tempelslaap met droomduiding.

Psychosomatiek
Een mens heeft een lichaam, gevoelens en gedach-
ten. Deze factoren hangen nauw met elkaar samen.
Wanneer je voortdurend angstig of wanhopig bent,
ondermijnen deze gevoelens de afweerkracht van je
lichaam. Wanneer je liefde en dankbaarheid ervaart,
maakt je lichaam endorfinen aan die je immuunsys-
teem versterken. Dit gegeven doet zich bij alle men-
sen voor en is wetenschappelijk aangetoond. Een
gevoel, positief of negatief, drukt zich van binnen
uit in de werking van de organen. Het is zelfs zo dat
de invloed van een gevoel doordringt tot op celni-
veau. Elk gevoel beïnvloedt de celstofwisseling op
een andere manier. Ook dit is medisch aangetoond.
De relatie tussen geest en lichaam wordt 'psychoso-
matiek' genoemd, en verwijst naar de nauwe samen-
hang tussen lichaam en geest. Dit is een officieel
vakgebied binnen de reguliere medische weten-
schap.

Psychische en emotionele aspecten van 
kanker
Er zijn een aantal psychische en emotionele aspecten
die in verband worden gebracht met het ontstaan
van kanker. De bekendste reden is ongebruikelijk
veel stress. Sommige mensen zijn minder in staat om
te gaan met de spanningen die het dagelijks leven
met zich meebrengt. Er zijn mensen die vol zitten
met zorgen, angsten en emotionele conflicten. Het
immuunsysteem werkt minder goed als het lichaam
gedurende langere tijd blootgesteld wordt aan chro-
nische stress. Ongecontroleerde groei van gemu-
teerde cellen krijgt dan een kans. 

Ook een emotioneel verlies kan een grote stressfac-
tor zijn. Boven aan de lijst met stressfactoren staat
het overlijden van de huwelijkspartner. Iemand kan
van nature opgewekt en gezond zijn, maar door het
verlies van een dierbare kan men volkomen veran-
deren en ontmoedigd en verward raken. Mensen
kunnen dan in korte tijd wegkwijnen, kanker ont-
wikkelen of hartproblemen krijgen.

Gevoelens van hulpeloosheid of wanhoop over een
langere tijd geven kanker een kans. Als iemand de
hoop op een zinvol bestaan verliest en geen enthou-
siasme meer voor het leven kan opbrengen, ontstaat
een depressie. Bij depressiviteit begint het immuun-
systeem als het ware te krimpen, en werkt het niet
meer. 

Ook een ongelukkige jeugd kan later leiden tot ge-
zondheidsproblemen in het leven. Volgens onder-
zoek slaat kanker vaker toe bij mensen die zich in
hun jeugd door een of beide ouders niet geaccep-
teerd voelden. Als er in het heden iets gebeurt, waar-
door iemand wordt teruggeworpen in de oude
situatie waarin hij zich afgewezen voelde, lukt het
soms niet meer om overeind te krabbelen. Het resul-
taat is dan dat het immuunsysteem ons niet meer
beschermt tegen de vreemde cellen die de groei van
tumoren veroorzaken.

Verantwoordelijkheid nemen voor het leven
Wat alle bovengenoemde situaties gemeenschappe-
lijk hebben is dat de mens zich heeft overgegeven
aan iets dat groter en belangrijker is dan het eigen
Zelf. Daardoor is er sprake van miskenning van de
eigen zelfbewuste, creatieve vermogens. Er wordt
dan niet echt geleefd, men laat zich leiden door an-
deren, door gevoelens, een functie, een groep. Zo
verliest men zichzelf en is men te weinig aanwezig
in het Zelf. >
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Hoe sterker men iets buiten zichzelf op de eerste
plaats stelt, of anders gezegd, men plaatst zich op
de achtergrond ten voordele van iets of iemand an-
ders, des te sterker staat een mens zelf in de duister-
nis. Men durft, bewust of onbewust, niet de volle
verantwoordelijkheid te nemen voor het leven, er
wordt als het ware gevlucht voor het leven. Het
Zelfbewuste Ik wordt ontkend, en emoties en passi-
viteit hebben de overhand. Afwijkende cellen
nemen bij een dergelijke gesteldheid gemakkelijker
de plaats in van oorspronkelijke, gezonde cellen.
Vooral verdrietige ervaringen, ook uit de kindertijd,
worden vastgehouden. Men laat zich domineren
door deze onbewuste, opgekropte wereld. Er is pijn,

woede, wrok, teleurstelling, maar in plaats van deze
emoties te observeren en te laten stromen en verwer-
ken, worden ze opgekropt.
In het genezingsproces van kanker is het, naast de
medische behandeling die wordt gevolgd, van we-
zenlijk belang om emoties te laten vloeien en uit te
spreken. Door de bol ellende te openen krijgen de
emoties een uitlaatklep. In onze Westerse samenle-
ving echter wordt ons geleerd binnen een bepaald
harnas te blijven, maar in wezen verstikt men zich-
zelf dan in een onnatuurlijk keurslijf. 

Vrouwen, gevangen in stilte, zo zacht en zo sterk,

vertel me over je leven, waar je voor het eerst je pad ver-

liet.

Vertel me je verhaal, over hoe je de strijd aanbond met je

leven,

vertel me over al je lasten, al je verdriet.

Ik zie hoe je geworsteld hebt zonder een klacht te uiten.

Ik voel het huilen van je ziel - en toch blijf je zwijgen

over je verliezen, je verdriet, je angsten, al weet je

dat ze groter worden naarmate de jaren verstrijken.

Tot je innerlijke wijsheid zegt: Nu is het genoeg!

En je wakker wordt met een tumor, een vurige bol,

gevoed door een uit de hand gelopen wijze van leven-

te lang te veel verzwijgen eist nu zijn tol.

Dat is het moment om wat geweest is opnieuw te bezien,

en een nieuwe strategie te volgen in je eigen belang.

Met liefde en geestdrift kun je genezen!

Laat het vasthouden los - dat doe je al zo lang.

Koester jezelf en maak jezelf heel.

Leef je leven ten volle, verwezenlijk je doel en volhardt.

Vrouwen, gevangen in stilte, zo zacht en zo sterk,

vindt de moed tot genezing en zing het lied van je hart.

'Gevangen in stilte' - Grace Gawler

De mens als spiritueel wezen
We zijn van nature spirituele wezens, hoewel we in
materiële vorm worden geboren. Onze energie is
met het spirituele verbonden en als deze vibratie
wordt geblokkeerd of ontkend, lijden we. 
Spirituele rituelen zijn van levensbevestigende aard.
Ze schijnen een verbinding te kunnen maken met
het onderbewuste, waardoor een positieve bevesti-
ging gemaakt kan worden. Zo kan een verbinding
met het Universum of God gevoeld worden. Door
het zingen van rituele chanten, visualisatie, medita-
tie en gebed ontstaat er een soort mystieke kracht
die het lichaam als het ware reinigt. In een half-hyp-
notische toestand wordt het onderbewustzijn beïn-

special ‘kanker’

tekst: Foekje Meijer-Linstra

Onze gezondheid en

ons levensgeluk

kunnen worden 

verbeterd door 

anderen gelukkig 

te maken
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vloedbaar. Geluidstrillingen kunnen door een ge-
zwel worden gestuurd waardoor een gevoel van
kalmte en puurheid door de lichaamscellen trekt en
ze tot rust brengt. Ook de endorfine die dan vrij-
komt in de hersenen draagt daar zijn steentje aan bij.
Gespannen gedachten en bezorgde reacties verdwij-
nen. Er ontstaat daardoor een vredig gevoel dat
geest en ziel doordringt en een gevoel van welbeha-
gen met zich meebrengt. Het vult het jachtige li-
chaam en stelt het gerust. Dan voelt een mens zich
vredig, en vooral: thuis bij zichzelf.

Omgaan met verandering
Ons leven heeft positieve en negatieve aspecten. Het
verandert voortdurend van het ene moment op het
andere. Door spirituele oefening is het mogelijk de
wijsheid en de macht te verwerven die nodig is om
ons leven naar een hoger plan te tillen. Spirituele
oefeningen worden uitgevoerd om een 'onwankel-
bare hoge conditie' te verwerven, zodat we niet heen
en weer geslagen worden door de voor- en tegensla-
gen in het leven. Als we in het dagelijks leven wan-
hopig zijn over onze omstandigheden en helemaal
in beslag genomen worden door onze woede en
onze kwellingen, dan leven we in een wereld van
negativiteit. Het is het voortdurend leven in deze
wereld, die maakt dat ons immuunsysteem het op-
geeft. Deze lage vorm van leven geeft kankercellen
de kans om te groeien en de macht over te nemen.
In deze overspannen toestand is de wil om te leven
eenvoudigweg niet sterk genoeg en overheerst niet. 
Een krachtig immuunsysteem zal afwijkende cellen
opsporen en direct vernietigen. Lymfocyten brengen
zelfs een soort gif de kankercellen in, B-cellen ver-
nietigen tumoren, macrofagen zuigen als het ware
vreemde cellen weg en de zogenaamde killercellen
gaan de strijd daarmee aan. Maar als het lichaam
langdurig onder druk staat neemt het aantal killer-
cellen en lymfocyten af, waarna afwijkende cellen
hun gang kunnen gaan, zich kunnen vermenigvul-
digen en een tumor vormen. 

Door de geest te leren beheersen via meditatie of
trance kunnen we onze levensomstandigheden ver-
beteren. We kunnen ons erop concentreren gelukkig
te worden. Onze gezondheid en ons levensgeluk
kunnen worden verbeterd door anderen gelukkig te
maken. Door geloof of spiritualiteit een plaats te
geven in het dagelijks leven kan het ons tot steun
zijn in een genezingsproces. 

Spontane genezing
Er zijn door Lothar Hirneise en Bernie Siegel kan-
kerpatiënten geïnterviewd bij wie sprake was van
spontane genezing of die opvallend lang wisten te
overleven. Deze mensen hadden een aantal dingen
gemeen. Allereerst ervoeren deze mensen allemaal
een relatie met hun lichaam en zelfs een relatie met
de tumor. Ze hadden minder dan de gemiddelde
kankerpatiënt de neiging hun kanker als slecht te er-
varen of het idee dat de tumor zo snel mogelijk weg
moest. Ze ervoeren de kanker eerder als een deel
van zichzelf en vroegen zichzelf af: 'Wat heeft de
tumor mij te vertellen?' Ze luisterden naar de tumor
en begrepen de boodschap. De kanker maakte hen
duidelijk dat hun leven voor de buitenwereld mis-
schien goed leek te verlopen, maar dat ze van bin-
nen niet gelukkig waren. Sommigen gaven aan dat
dit al sinds hun jeugd speelde. Sommige geïnter-
viewde gaven zelfs aan dat ze blij waren met de
boodschap die kanker hun gaf. Ze zeiden: 'Uit me-
zelf wilde ik er niet aan. De kanker geeft me een
nieuwe kans om te leven.’ Door te kiezen voor een
nieuw leven beschrijven sommigen dat ze diep van
binnen wisten dat de tumor zo geen voedingsbo-
dem meer had om te groeien en zo wel uit elkaar
zou vallen. Samen met hun naasten gingen ze in
liefde verder op de nieuw ingeslagen weg.
Belangrijk: Werken aan het genezen van kanker is
een totaal-proces. Alleen naar de boodschap van de
tumor luisteren is niet de enige weg tot genezing.
Het verminderen van stress, reinigen van je lichaam,
goede voeding, een (reguliere) behandeling maken
allemaal deel uit van een proces, waarbij niemand
een garantie voor genezing krijgt.

Mijn lichaam is mijn voertuig op aarde. Het is de enige

plek waar ik woon. Het is mijn verantwoordelijkheid om

me er gedurende mijn leven in te verdiepen hoe ik het

beste voor mijn lichaam kan zorgen. Dat heb ik, toen ik

kanker had, mijn lichaam beloofd. (Foekje Meijer-Linstra)

Het persoonlijke verhaal van Foekje heeft ze beschreven in haar

boek 'Regenbogen en Sterrenlicht.

www.kankervoorbij.com
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H
et komt dikwijls voor, door allerlei levensom-
standigheden, dat we gevoelens en emoties
niet of onjuist uiten. Deze blijven dan in ons

systeem, het cel bewustzijn, vastzitten. Zowel in
onze geest als in ons lichaam. De ziel of het leven,
creëert omstandigheden of toevalligheden, om deze
gevoelens en emoties te kunnen uiten en daardoor
kunnen balanceren in lichaam en geest.

Intuïtie is onze taal van de ziel. Gevoelens zijn de
waarnemingen die ons raken en gevoelens die ons
diep raken slaan we op in ons cel bewustzijn en vor-
men een emotie. Een emotie is dus een gevoel dat
ons dieper raakt. Zowel onbewust als bewust is het
uiten van emoties een belangrijk aspect van ons zijn.
Het maakt vrij en het lucht op. Emoties die we niet

uiten blijven in het cel bewustzijn aanwezig en wor-
den dan opgeslagen in onze genen. Wanneer we
deze emoties en de daaraan gekoppelde mentale en
emotionele overtuigingen blijven onderdrukken,
komen ze naar voren en uiten zich via ons lichaam
naar buiten toe. Dit kan uitstekend via pijn, of
ziekte.

Het kan je doen laten transformeren naar
een nieuwe jij
Iemand die zijn telepathische vermogens heeft ont-
wikkeld kan met het cel bewustzijn communiceren
en zodoende de kwaal of ziekte analyseren.
Ieder lichamelijk probleem is de manifestatie van
emotionele psychische blokkades die eerst inzichte-
lijk moeten worden gemaakt alvorens ze weggeno-
men kunnen worden. De fysieke, lichamelijke
aspecten van een ziekte beïnvloeden ons zowel
mentaal als emotioneel. Alleen het aanpakken van
de achterliggende oorzaken kan een wezenlijke ge-
nezing teweegbrengen.

Wat zegt mijn lichaam, wat wil mijn ziel?
Ik heb mijn mediamieke fijngevoeligheid de laatste
jaren getraind op het medische vlak en kan zo-
doende, vaak zeer nauwkeurig aangeven waarom
een bepaalde ziekte, van welke aard dan ook bij de
mens aanwezig is. Ik lees als het ware de ziel die een
signaal via het lichaam afgeeft om het ego bewust-
zijn erop te attenderen wat aandacht verdient. 
De uitdaging ligt volgens mij vooral daarin, mensen
enthousiast te maken en uit te nodigen om te kijken
naar wat er in jouw specifieke situatie mogelijk is
om te werken aan herstel. Wat ligt er aan de
ziekte/klachten ten grondslag, waar je mee aan de
slag wilt/kunt gaan? Ik ben persoonlijk een groot
voorstander om samen te werken met de reguliere
zorg. En gelukkig staan steeds meer therapeuten,
artsen en psychiaters open voor deze diepgaande
samenwerking.

special ‘kanker’

tekst: Jaco Elken

Hardnekkige overtuigingen en trauma’s shockeren het cel bewustzijn

In de afgelopen tien jaar heb ik ontdekt, dat niet alleen kanker, maar vele andere ziekten, getriggerd

worden door onverwachte traumatische ervaringen, die het cel bewustzijn shockeren. Tevens ben ik

er achtergekomen dat hardnekkige overtuigingen zich via ons lichaam kunnen uiten, zodat de 

ontvanger hier doelbewust naar op zoek kan gaan teneinde zijn leven op een zo gunstige mogelijke

manier voort te zetten.
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De ziel leeft eeuwig voort en de mens is altijd in ont-
wikkeling. Alles mogen we ons eigen maken. Ieder
gevoel zal gekend, herkend en erkend mogen wor-
den. Alle gevoelens en emoties behoren we uiteinde-
lijk in evenwicht te brengen en te houden om ons
ware Zelf te kunnen zijn.

Tracht zogenaamde 'toevallige' omstandigheden van
en in het leven te herkennen en als dusdanig te er-
kennen. Want als je volgens je intuïtie leeft, deze juist
doorvoelt en nastreeft, schep je toevallige omstan-
digheden die je leven verrijken. Wanneer je je intuïtie
en de daaruit voortkomende gevoelens negeert of
verkeerd interpreteert zal je ziel toevalligheden
scheppen die je tegenslagen geven. Zo kun jij, samen
met je ziel, leren hoe jij welzijn en gezondheid in het
leven kunt scheppen.

Auralifters
Gedachten zijn energieën en energieën trekken het 

gelijke aan. 

Vermoeidheid, borderline, wisselstemmingen, stem-
men in het hoofd, chronische klachten, schizofrenie,
depressies en angsten kunnen vaak geheeld worden
omdat de mens auralifters, overleden geesten, in hun
aura/geest kunnen hebben. In de oudheid noemde
men dit demonen. Dit zijn onbewuste geesten die
niet naar de dimensie van het licht zijn gegaan, maar
aarde gebonden zielen blijven. Deze personen dra-
gen in hun energie nog steeds hun aardse emotie en
zitten hierin nog steeds vast. Bijvoorbeeld angst, een-
zaamheid, verdriet, niet gezien zijn of niet gehoord
zijn, etc. Deze emoties zijn energieën en energie trekt
energie aan. Als je gedachten en of gevoelens ont-
vangt die niet van jezelf zijn, moet er ook een zender
zijn...

Wanneer mensen op Aarde een bepaald emotioneel
thema hebben uit te werken om zodoende in hun
evolutieproces te groeien, kan men in hun aura, of
geest, verschillende entiteiten aantrekken of onbe-
wust creëren. Dit kunnen naast auralifters, schaduw-
zelven, deelzelven en ook vorige zelven zijn, die niet
naar het licht zijn gegaan en nog in jouw energieveld,
aura/geest aanwezig zijn. Dit beïnvloedt ons karak-
ter maar kunnen eenvoudig getransformeerd wor-
den wanneer je daarvoor een goede geestelijke
begeleider hebt gevonden.

Volkswijsheid
In onze spreek- en schrijftaal liggen veel gezond-
heidsadviezen besloten. 'Volkswijsheid' genoemd.
Ondanks dat veel kennis, in de loop der eeuwen, van
ons is weggenomen is het natuurlijk niet voor niets
dat deze wijsheden in de harten en hoofden van de
mens bewaard zijn gebleven. Ze vertellen iets over

onze mankementen, onze blokkades, onze klachten,
onze pijn en onze ziekten. Een informatie uit de
volkswijsheid die spreekwoordelijk wordt overge-
dragen en ons kan helpen om daadwerkelijk naar
binnen te gaan en te overdenken en te overzien wat
de dieper liggende oorzaak van ons 'probleem' is.
Wanneer we dit probleem nader onderzoeken
komen we vaak bij dieperliggende emotionele oor-
zaken die we nog niet in balans hebben gebracht.

Zo kun jij, samen met je ziel, leren 

hoe jij welzijn en gezondheid in het 

leven kunt scheppen



50 . Spiegelbeeld .  apr i l  2015

Een gevoel dat ons ooit dieper heeft geraakt en een
emotie is geworden. Alle emoties dienen we als mens
eigen te maken. Emoties willen ons wat leren, dus
vroeg of laat mag deze worden aangeraakt, of het zal
zich uiteindelijk zelf laten raken.

Pijn of ziekte is in deze ook niets anders dan een
schreeuw van de Ziel om zich via het lichaamsbe-
wustzijn kenbaar te maken aan het ego! De dagver-
tegenwoordiger van ons bestaan.

Een aantal van deze gezegden wil ik graag hieronder
benaderen maar wil er strikt op wijzen dat dit een al-
gemene benadering en zienswijze is en nooit als al-
gemeen mag worden beschouwd. Iedereen is per slot
van rekening uniek en zal op deze wijze ook bena-
derd mogen worden. Iedereen heeft zo zijn eigen per-
soonlijke trilling van de emotie in zich. Iedere emotie
draagt zijn eigen trilling. Wanneer je iemand per-
soonlijk begeleidt naar de oorsprong van zijn emotie
kun je daadwerkelijk pas inzien en benoemen wat er
destijds heeft plaatsgevonden en welke overtuiging
er op de genen is gezet. " Het zit nu eenmaal in mijn
genen". Pas vanuit dit causale verband uit het verle-
den, dit leven of een vorig leven, kun je bij een goede
begeleiding iemand zelf een nieuwe overtuiging
laten creëren. 

Voorbeelden van volkswijsheid in onze taal
Je moet door de knieën. Je moet het achterste van je
tong laten zien. Maak van je hart geen moordkuil. Je
hebt het op je schouders. Je moet je gal spugen. Het
op je lever hebben. Je hebt een steen in de maag, Je
hebt het op je heupen, (onevenwichtigheid tussen 
gevoel en balans). Deze volkswijsheden zijn buiten-
gewoon veelzeggend.

Praktijkvoorbeelden van kankers, zowel in-
zichtelijk als preventief
- Iemand met borstkanker bleek na haar begelei-
dende reis totaal niet van zichzelf te houden...
- Iemand met huidkanker had moeite met zichzelf
om zijn of haar gevoelens te uiten...
- Iemand met endeldarm kanker had moeite met iets
los te laten uit de familie...
- Blaaskanker; ergens pisnijdig om zijn...
- Alvleesklierkanker; het geheel niet uiten van het
diepe innerlijke gevoelsleven...
- Schildklierkanker; het niet uiten, geen gebruik
maken van je expressie...
- Nierkanker; angst om iets niet of wel te doen...

Je moet weten dat kanker dusdanig verharde emoties
zijn geworden, die zich op deze wijze uiteindelijk
naar voren laten komen. We zijn dan de verschillende
stadia van ontstekingen, cysten, allergieën, stenen als,
nier- lever en galstenen, voorbij.  

Wanneer men contact maakt met het cel bewustzijn,
via mediamieke reïncarnatie en regressie komt men
bij de oorsprong van de ontstane emotie waarin de
diepliggende overtuiging zijn grondslag vindt. Je
kunt bijvoorbeeld via mediamieke NLP een oude te-
genwerkende overtuiging ombuigen naar een
nieuwe verruimende overtuiging die de dagbewuste
ik laat transformeren naar een nieuwe jij! Inzicht via
mediamieke familie opstellingen brengen inzicht in
de familielijn en de daaruit voortvloeiende familie-
kwalen als erfelijkheid. Deze hebben hun ongemak
dus niet via geboorte alleen, maar delen een geza-
menlijk innerlijk proces of thema waaruit meerdere
zielen, familie en gezin, uit mogen leren.

Het moge duidelijk zijn dat allerlei andere complica-
ties als botbreuken, verzwikkingen, kneuzingen,
spierpijnen, andere verwondingen en ongelukken op
soortgelijke wijze ingezien mogen worden teneinde
een andere, beter dienende overtuiging, gecreëerd
mag worden. Welkom in het proces dat leven heet en
leven is, of niet?! <

special ‘kanker’

tekst: Jaco Elken

Ongemak of zelfs pijn is niets anders 

dan een signaal van de ziel om jou te 

doen laten transformeren

www.mediumjaco.nl

www.boerderijdevrijegeest.nl

www.despiritueleacademie.nl

Voorz. SNU www.snu.nu
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Wat Angelina niet wist over kanker

Ard Pisa

Het kan niet waar zijn dat de oorzaak van kanker sinds

1926 bekend is, maar dat de kankerindustrie met zijn

farmaceutische spelers met miljarden omzet er niets

van wil weten. Komt de volgende fraude aan het licht?

Het wordt tijd om de waarheid boven tafel te krijgen

maar bovenal mensen beter voor te lichten over de

ziekte en preventie ... daar gaat dit boek over! 

www.succesboeken.nl

Geneeskrachtige paddenstoelen

Dr. Theo M. L. Michiels

Medische behandeling met paddenstoelen

Dit boek verandert voorgoed uw kijk op de padden-

stoel. U zult verbaasd staan van de bijzondere medici-

nale werkingen van paddenstoelen. Dr. Theo Michiels

informeert u over deze werking van medicinale pad-

denstoelen en neemt u mee in de mogelijke toepassin-

gen ervan bij verschillende ziektes en met name ook

bij kanker. Dit toepassen van specifieke paddenstoelen

in de geneeskundige praktijk noemt men ook wel my-

cotherapie. www.frontierworld.nl 

Chemo, of kan ik zelf kiezen

Henk Trentelman

Tegen Henk Trentelman werd in 1996 gezegd: ‘Indien u

geen chemotherapie ondergaat, dan zult u het zieken-

huis binnen zes maanden horizontaal verlaten.’ Henk

wilde geen vergif in zijn lichaam en heeft zijn eigen weg

gezocht. 14 jaar later, 10.000den mensen voorzien van

'andere' informatie middels zijn boek: Chemo of kan ik

zelf kiezen, is hij in augustus 2010 overleden. www.suc-

cesboeken.nl

Handboek Kanker

Henk Fransen

Wie de diagnose kanker krijgt, gaat vaak op zoek naar

mogelijkheden om zelf zoveel mogelijk controle uit te

kunnen oefenen. In die zoektocht beland je op internet

in een wirwar aan informatie over mogelijke behande-

lingen en (alternatieve) geneeswijzen. Hoe kun je beoor-

delen of iets wel of niet goed voor je is? Dit boek

combineert op unieke wijze reguliere en alternatieve ge-

neeswijzen, zonder het een of het ander af te wijzen:

een unicum in de medische wereld. 

www.ankh-hermes.nl

U kunt meer dan u denkt

Dr. Hans Moolenburgh sr.
Aanvullende maatregelen om kanker te helpen voorkomen 

en genezen

Dit boek is bestemd voor mensen die willen weten wat

ze kunnen doen om kanker te helpen voorkomen, die 

willen begrijpen wat kanker nu eigenlijk is en waarom de

ziekte juist in deze tijd zo sterk opkomt. En het is ook 

bedoeld om diegenen die geliefden tegen kanker zien

vechten of die de ziekte zelf onder de leden hebben, een

hart onder de riem te steken: u kunt meer dan u denkt.

www.lemniscaat.nl

De zin van ziekzijn

Thorwald Dethlefsen

Dat lichamelijke en psychische problemen zeer nauw

met elkaar samenhangen is inmiddels algemeen ge-

accepteerd. Maar de auteurs van deze klassieker (15e

druk) gaan nog een stap verder en maken duidelijk dat

alle ziekten verschijningsvormen zijn van één grote

ziekte, namelijk het ongelukkig zijn van de mens. Eigen-

lijk een ongemakkelijk boek, want het ontneemt ons de

mogelijkheid om ziekte als alibi te gebruiken voor onop-

geloste psychische problemen. www.ankh-hermes.nl

Regenbogen en Sterrenlicht 

Foekje Meijer - Linstra

Toen de schrijfster ontdekte dat ze borstkanker had,

was de boodschap die haar intuïtie haar in die fractie

van een seconde gaf: "Handelen", en niet "Je gaat

dood". In datzelfde moment wist ze ook dat de kanker

niet voor niets op haar pad was gekomen, maar haar

zou helpen om te ontdekken wie zij wezenlijk was. Ze

nam zelf verantwoordelijkheid voor haar gezondheid, en

zocht genezing op fysiek, emotioneel, psychisch en 

spiritueel niveau.

De darm denkt mee 

Klaus-Dietrich Runow
Hoe bacteriën, schimmels en allergieën het 

zenuwstelsel beïnvloeden

Veel mensen lijden aan chronische darmziekten, maar

ook depressies en neurologische aandoeningen, zoals

alzheimer, parkinson en multiple sclerose, komen

steeds vaker voor. Verder nemen ADHD en autisme

sterk toe. Is er een verband? Dit boek behandelt de in-

tensieve communicatie tussen de zenuwcellen in de

darmen (buikhersenen) en de hersenen. Kunnen gifstof-

fen en voedingsstoffen rechtstreeks in de hersenen 

terechtkomen? www.uitgeverijakasha.nl

special ‘kanker’ boekenpagina

tekst: Redactie
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A
ls ze knobbeltjes ontdekt in haar borsten gaat ze
naar de huisarts. Deze stelt haar enerzijds ge-
rust na het onderzoek, maar stelt toch voor naar

het ziekenhuis te gaan voor verder onderzoek en ad-
viseert haar dan niet haar dochter mee te nemen. De
geplande vakantie staat in het teken van onzekerheid
en pijn in haar borsten als ze op haar buik in de zon
ligt. Na terugkomst bezoekt ze het ziekenhuis voor een
echo, mammografie en punctie en daar is men onge-
rust. Dezelfde avond start haar zoektocht op internet.
Ze weet: “het is niet goed”.

Zes weken bedenktijd
Er volgt een week met onderzoeken. Aan de linkerkant
worden meerdere tumoren gevonden, multifocaal, van
1,7 cm en 0,8 cm met 6 cm ertussen. Ze is op haar werk
als het telefoontje met de uitslag komt. Haar collega’s
sturen haar naar huis: “je bent ziek!”. Paulien vertelt:
“Ik voelde me helemaal niet ziek op dat moment, wel
was ik bang en verdrietig.” Na diverse puncties blijkt
haar rechterborst schoon te zijn en wordt automatisch
uitgegaan van een drastische aanpak: amputatie van
de linkerborst, bestraling en chemo.Ze vraagt bedenk-
tijd. 

Omdat diverse van haar familieleden door kanker
waren getroffen, had Paulien zich al jaren eerder ver-
diept in de ziekte en een aantal boeken over het onder-
werp gelezen, waarvan eerst ‘Kanker is geen ziekte
maar een overlevingsmechanisme’ van Andreas Mo-
ritz en later het boek van David Zervan-Schreiber, ‘An-
tikanker’. De opgedane kennis komt weer
bovendrijven. Ze zet op internet de vraag uit:“Wie is
er genezen van kanker zonder reguliere behandeling?” 

special ‘kanker’

tekst: Kitty Tieman

De wereld voor en na de diagnose tumoren

'Zijn wie je bent, dat is geluk' (Paulien Kegge)

Als ze binnenkomt, valt op hoe lang ze is. Een prachtige verschijning. Ze heeft een strakke zwartleren

broek aan met hoge zwarte laarzen, op en top de modebewuste vrouw die ik had verwacht. En ze

lacht. Daarover komen we tijdens deze ontmoeting nog te spreken. Op 13 augustus 2013 wordt bij

haar de diagnose borstkanker gesteld. Zelf spreekt ze liever niet over kanker maar over ‘haar’ 

tumoren. En niet over ‘strijd’ maar over een ‘weg naar een beter en bewuster leven’. Ik praat met 

Paulien Kegge, 49 jaar en moeder van dochter June van negen, over de wereld vóór haar diagnose

borstkanker en de wereld erna.

Paulien Kegge & dochter June
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Paulien Kegge
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Er komen weinig reacties. Een orthomoleculair arts
biedt zich aan, komt langs, maar het voelt niet goed.
Via een vriend komt ze in contact met Sophia van
Sorgen (genezen zonder chemo en bestraling) die
haar veel goede tips geeft op gebied van voeding,
leefstijl, vitamines/supplementen en haar verwijst
naar dokter Rutgers van het Antoni van Leeuwen-
hoek Ziekenhuis. Hij staat bekend om zijn respect
voor patiënten die niet-reguliere behandelmethodes
willen volgen.Ze belt om een afspraak voor een ge-
sprek, maar ontvangt een uitnodiging voor een ge-
sprek met voorafgaand alle benodigde
onderzoeken. Als ze de assistente belt om uit te leg-
gen dat ze alleen een gesprek wil, reageert deze geïr-
riteerd maar uiteindelijk lukt het toch om alleen
voor een gesprek af te spreken. Ze ontkomt die dag
toch niet aan wéér een punctie. Er wordt alvast een
afspraak voor overleg met de plastische chirurg in-
gepland. Paulien geeft zichzelf zes weken bedenk-
tijd nadat ook Rutgers een traject schetst met
amputatie en bestraling, indien nodig. Chemo laat
Rutgers buiten beschouwing omdat hij weet dat ze
dat pertinent niet wil.

Als ze op internet de foto’s van amputaties ziet en
de verhalen leest, slaat de angst haar om het hart. Ze
ontdekt mensen die wel genezen zijn, zoals Louise
Hay en hoe meer ze erover nadenkt, hoe duidelijker
haar gevoel wordt. Ze kan zich niet voorstellen dat
het wegnemen van tumoren de oplossing is. Ze wil
kijken naar de oorzaak, de wortel en daar mee aan
de slag. Ze belt de afspraak met de plastische chi-
rurg af en laat aan Rutgers haar beslissing weten:
NEE tegen amputatie en tegen bestraling. Ze besluit
zichzelf een half jaar te geven om via alternatieve
weg te genezen.

Oud zeer
Met open vizier treedt ze haar voorgaand leven te-
gemoet en komt tot een aantal conclusies.
Er waren wel degelijk signalen, het gevoel dat haar
leven anders moest; minder gehaast en gestrest,
minder anderen pleasen en meer aan zichzelf den-
ken. Het jaar ervoor was een uiterst stressvolle pe-
riode geweest, zowel privé als zakelijk. Voor June
wilde ze het als moeder vooral perfect doen en ze
vertoont flink compensatiegedrag. Ze voelt ook dat
er nog veel oud zeer zit hoewel ze in het verleden
vele cursussen heeft gedaan om dingen te verwer-
ken en dichter bij haar gevoel te komen. Ze heeft in
het verleden al vaak te horen gekregen: “We zien de
ware Paulien niet”. Emoties toont ze niet snel en
ware gevoelens verbergt ze vaak achter een lach. Er
zijn meer lichamelijke klachten. Ze heeft het altijd
koud en ze heeft vaak last van haar darmen.

Als ze de balans opmaakt van de laatste jaren vóór
de diagnose wordt haar nog duidelijker dat er werk
aan de winkel is. Ze is bereid verder op onderzoek
te gaan en te leren en maakt een begin met biologi-
sche voeding en supplementen en meldt zich aan bij
PsyQ, (psycho-medische specialistische zorg) vol
verwachting over de ondersteuning die zij hier
hoopt te vinden. Het is een doodlopend spoor. Men
vindt het lastig dat ze niet de reguliere weg volgt en
willen niet met haar kijken naar wat er mogelijk in
het verleden is blijven liggen aan onverwerkte
zaken.

Bij een lezing over kanker bekeken vanuit de antro-
posofische visie van Roger Crijns besluit ze bij hem
op consult te gaan. Hij legt uit dat kanker een
‘koude’ ziekte is en adviseert ritmische massage,
warmte, ontkrampen en ont-emotioneren. Hij
schrijft o.a. Maretakinjecties voor.

Wake up call
Professor Rutgers is ervan overtuigd dat het Paulien
niet zal lukken om zich zelf te genezen. Ook in Bro-
novo had men gezegd dat dit onmogelijk is. Zelf is
Paulien ervan overtuigd dat dat wél kan. Ze praat
nooit negatief over de tumoren en in haar Paulien’s
blog, spreekt ze niet over haar ziekte maar over haar
gezondheid. Ze vindt het vervelend als vrienden
wel negatief zijn over haar ziekte en vraagt hen dit
niet meer te doen en haar te steunen. Voor haar is de
ziekte juist een wake up call. Ze hoort van kennissen
regelmatig, “Je wordt toch geen Sylvia Millecam?’.

Ze start met positieve affirmaties, meditaties, vroe-
ger naar bed, lopen in plaats van altijd te rennen, pi-

special ‘kanker’

tekst: Kitty Tieman

Toch is

daar soms

de twijfel.

Doe ik het

wel goed?
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lates, reiki, ze laat het spiraal verwijderen, doet de
magnetron de deur uit en ‘s nachts de Wi-Fi uit,
koopt een waterfilter, gaat suikervrij eten, veel
(rauwe) groente, minder fruit, minder koolhydraten
behalve spelt, geen koemelk maar amandelmelk,
zuurzakbladeren-  en salie thee, ondergaat readings,
healings, darm- en leverreinigingen, ritmische mas-
sages, ademhalings- en ontspanningstherapie en
schrijft haar zoektocht van zich af in haar blog.

Een homeopathisch arts introduceert bij haar MMS
en CDS, haar lunch bestaat uit het bekende Budwig-
papje en dagelijks verwerkt ze ongeveer 50 gemalen
abrikozenpitten in haar eten.

Zoektocht
Toch is daar soms de twijfel. Doe ik het wel goed?
Elke afzonderlijke alternatieve behandelaar preekt
voor eigen parochie, waar is die coach die mij op
deze zoektocht ondersteunt en leidt? Elke keer op-
nieuw moet ik alleen beslissen. De kosten van de al-
ternatieve behandelingen worden maar gedeeltelijk
vergoed en bepaalde behandelingen staan nog op
haar verlanglijstje maar zijn te kostbaar. En welke
behandeling werkt voor mij?

Wanneer ze in het ziekenhuis de eerste thermografie
heeft na zes maanden, lijkt de situatie verslechterd.

Ze heeft haar omgeving gevraagd haar 6 maanden
te geven, dus iedereen roept: en nu???!! Paulien
voelt dat ze meer tijd nodig heeft. Vrienden hebben
het er moeilijk mee. Haar moeder en dochter blijven
achter haar staan. Na vier maanden vindt haar
werkgever dat ze haar baan van 24 uur weer moet
gaan oppakken. Dit betekent dat ze CDS, waar ze
erg misselijk van wordt, mee moet nemen naar haar
werk. De kuur is op die manier niet vol te houden.
Haar concentratie is niet optimaal. Zoals Wubbo Oc-
kels aangaf: je hebt er een baan bij. Het contact met
de bedrijfsarts is vanaf het begin heel moeizaam; na
elk contact is Paulien totaal overstuur. Uiteindelijk
krijgt ze een andere bedrijfsarts toegewezen die be-
grip heeft voor haar situatie.

Paulien weigert opnieuw
In september 2014 heeft haar nieuwe huisarts een
MRI-scan weten te regelen zonder voorwaarden. Ze
mocht voorheen alleen terugkomen voor een check
als ze voor een regulier traject besluit. De tumoren
zijn samengeklonterd en hebben een doorsnede van
3,6 cm, een groei van een halve cm in een jaar, geen
uitzaaiingen. Voorstel is hormoontherapie, amputa-
tie, bestraling en chemo. Paulien weigert opnieuw.

Na de vierde thermografie in december is er einde-
lijk beweging naar de goede kant; de tumoren zijn
verminderd. Ze doet nu TRE (tension release exer-
cises) om diep chronische spanning los te laten en
onverwerkte emoties te verwerken en wordt op af-
stand behandeld door een spiritueel coach. Om de
tumoren helemaal weg te krijgen zou ze graag met
medicinale cannabisolie beginnen. Helaas is dat te
kostbaar naast alle extra kosten die ze al heeft.

Zelf hoopt ze dat op een dag chemo zal worden ver-
boden omdat chemo, net als bestraling, voor haar
gevoel, nieuwe kanker veroorzaakt en het immuun-
systeem verzwakt. Kankerstamcellen worden er niet
door gedood. Eerst kijken naar de oorzaken, deze
aanpakken en dan pas kan echte genezing plaats
vinden. Haar advies voor lotgenoten is om bedenk-
tijd te nemen, niet klakkeloos je over te geven aan
de reguliere protocollen, en vooral te leren leven
zonder angst. Het boek van Ard Pisa “Wat Angelina
niet wist …..” vindt ze een absolute must voor ie-
dereen die een overzicht wil krijgen van te bewan-
delen wegen na de diagnose. 

Aan het begin van ons gesprek vroeg ik haar hoe ze
zich voelt. Nu komt ze daar op terug:” Ik voel me
supergoed, heb energie voor tien, doe mijn werk,
loop modeshows en geniet van mijn dochter June.”
Ik geloof haar. <

Kitty Tieman
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special ‘kanker’

tekst: Peter van Ineveld

Medicinale paddenstoelen
Gezondheid uit de natuur

Het westen begint eindelijk in te zien wat het oosten al eeuwenlang weet: medicinale paddenstoelen

zijn krachtige ziektebestrijders. En dan niet alleen de oosterse varianten: ook het elfenbankje, dat u

hier in de bossen vindt, kan worden toegepast bij de behandeling van verschillende vormen van 

kanker. Maar hoe werken die medicinale paddenstoelen eigenlijk? De therapeutische toepassing van

medicinale paddenstoelen bij kanker vereist maatwerk en vooral inzicht. Een expert aan het woord.

Lentinula
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P
addenstoelen hebben de mensheid altijd geïn-
trigeerd. Niet alleen hun rijkdom aan vormen
en kleuren is opvallend, maar de aan hen toe-

geschreven mystieke eigenschappen zijn ook heel
boeiend. Alleen al het woord ‘paddenstoel’ verwijst
naar een magische, spirituele en duivelse sfeer. De
wereld kan niet leven zonder die fascinerende
schimmels en paddenstoelen: zij vormen een wezen-
lijk onderdeel van ons bestaan. Zonder dat we het
beseffen leven wij in symbiose met schimmels en
zijn we er geheel afhankelijk van. Zolang de mens-
heid bestaat, zó lang is zij al bekend met de eigen-
schappen van paddenstoelen ... , en dat niet alleen
vanwege hun soms psychedelische kwaliteiten,
maar vooral vanwege hun medicinale toepassingen.

De kracht van medicinale paddenstoelen
Het gebruik van medicinale paddenstoelen (de ‘my-
cotherapie’) kent een lange geschiedenis. Dat is niet
voor niets, want medicinale paddenstoelen hebben
letterlijk hun sporen verdiend. In Aziatische landen,
zoals China, Japan en Korea, behoort de toepassing
van medicinale paddenstoelen tot de normale the-
rapeutische handelingen voor de aanpak van zowel
psychische als somatische aandoeningen. Men schat
dat er over de hele wereld ca. 140.000 verschillende
soorten paddenstoelen bestaan waarvan er inmid-
dels 15.000 bekend zijn. Hiervan zijn er ongeveer
700 bruikbaar bij een of meerdere medische indica-
ties.

De therapeutische werkzaamheid van medicinale
paddenstoelen betreft onder andere: hart en bloed-
vaten (het cardiovasculaire systeem), de samenstel-
ling van het bloed (hematologische effecten), de
uitwerking op lever en nieren, en verder antibacte-
riële, antivirale en antitumorale werkingen. Vooral
dat laatste, antitumor-effect wordt in het westen
steeds meer erkend, vooral vanwege de activering
van het immuunsysteem: de groei van tumoren kan
direct, duidelijk meetbaar, worden vertraagd of ge-
blokkeerd. 

De werking van medicinale paddenstoelen
De werkzame stoffen in medicinale paddenstoelen
bestaan uit essentiële suikers. Deze essentiële sui-
kers zijn de bouwstenen van de zogenaamde poly-
sachariden en Beta-glucanen.(1)
Polysacchariden en Beta-glucanen zijn in staat ons
immuunsysteem te stimuleren, waardoor het ver-
loop van kanker, infecties en auto-immuunziekten
positief beïnvloed kan worden. Omdat iedere medi-
cinale paddenstoel zijn eigen unieke combinatie van
specifieke stoffen bevat, activeert iedere medicinale
paddenstoel het afweersysteem op zijn eigen bijzon-
dere manier. 

Meestal wordt in een therapie een middel voorge-
schreven op basis van de gehele ‘biomassa’ van een
medicinale paddenstoel. Dit betekent dat van de
paddenstoel het vruchtlichaam én het mycelium
wordt gebruikt. Binnen een holistische benadering
is dit heel belangrijk, omdat daarmee alle kwalitei-
ten van de paddenstoel kunnen worden benut. Bo-
vendien worden uit medicinale paddenstoelen
extracten getrokken, welke elk hun specifieke thera-
peutische toepassing vinden bij kanker. Bekende
voorbeelden zijn PSK-Krestin-PSP, Betulinezuur en
Lentinan: extracten waarnaar ook vanuit de regu-
liere zorg met belangstelling wordt gekeken.

Toepassing van medicinale paddenstoelen bij kan-
ker is maatwerk. Mycotherapie gaat verder dan het
volgen van een protocol, zoals de reguliere behan-
deling van kanker voorstaat. Een mens is méér dan
alleen zijn ziekte of aandoening en daarom moet,
vanuit deze benadering, de toepassing van medici-
nale paddenstoelen met zorg plaatsvinden. Dat
houdt in dat de therapeut zoekt naar de juiste com-
binatie van verschillende soorten paddenstoelen, als
basis voor een behandeling die past bij de patiënt. 

Vroeger werden medicinale paddenstoelen toege-
diend volgens het zogenaamde ‘heetwater-prin-
cipe’: middels heet water werden de extracten uit de
paddenstoelen getrokken en opgedronken. Sinds
ongeveer 30 jaar zijn we in staat de relevante delen,
componenten of extracten uit paddenstoelen te iso-
leren en deze in capsule-, tablet- en poedervorm toe
te dienen.

Ganoderma (Reishi)
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Geen nieuwe wijn in oude zakken….
De werking van medicinale paddenstoelen ge-
schiedt het beste als het lichaam er voor open staat
en de middelen goed kan opnemen. Daarom begint
een therapie met een reiniging en goede voeding.
Reiniging kan op verschillende manieren plaatsvin-
den. Soms kan een kuur met Chlorella of Zeoliet (2)
al voldoende zijn, een andere keer is er behoefte aan
een intensieve detox-kuur of een kuur volgens de
methoden van Andreas Moritz. Een en ander is af-
hankelijk van waar de patiënt staat en hoe zijn of
haar conditie is. Daarnaast is een gezonde zuur-ba-
sebalans in het lichaam van groot belang. Een ba-
sisch voedingspatroon, afgestemd op iemands
constitutie en persoonlijke situatie, geeft de beste
kansen op een goede uitwerking van de therapie.

De therapeutische mogelijkheden
Medicinale paddenstoelen werken niet alleen tumo-
ren tegen, zij versterken en stimuleren ook het im-
muunsysteem. Deze anti-tumor-werking en
immunostimulatie worden binnen een therapie ge-
combineerd. Zo kunnen medicinale paddenstoelen
uitstekend worden toegepast als ‘Niet-Toxische-
Tumor-Therapie’ (NTTT). Zoals bekend is het na-
deel van toxische tumor-remmers, zoals
‘chemokuren’, dat zij de activiteit van het immuun-
systeem beperken en dat zij schade toebrengen aan
gezonde cellen. Daarentegen hebben niet-toxische
tumor-remmers deze bijwerkingen niet: ze werken
minder heftig. Mycotherapie kan dan ook als onder-
steunende therapie worden gebruikt na een operatie
waarbij de tumor verwijderd is. (3)

Daarnaast is het zinvol medicinale paddenstoelen
voor te schrijven tijdens of ná een behandeling met
chemo- of radiotherapie. Deze reguliere therapieën
geven vaak mensonterende bijwerkingen die goed
blijken te kunnen worden opgevangen met medici-
nale paddenstoelen. De meest bekende bijwerkin-
gen van de reguliere aanpak zijn misselijkheid,
haaruitval, neerslachtigheid en extreme vermoeid-
heid, maar ook het immuunsysteem wordt ernstig
aangetast. Ontstekingen en infecties zijn daarvan
vaak het gevolg. Het lichaam, of beter gezegd het
immuunsysteem, vecht zelf ook tegen kankercellen
door deze op te sporen en uit te schakelen. Maar
door een chemokuur is het immuunsysteem soms
zo verzwakt dat het al helemaal geen nieuwe kan-
kercellen meer kan herkennen, laat staan uitschake-
len. Medicinale paddenstoelen kunnen dan een
verzwakt immuunsysteem ondersteunen bij herstel.
Verder hebben deze een antibacteriële en antivirale
werking, wat bij een zwak immuunsysteem een
extra stimulans is. Ook een bijwerking als ‘Chemo-
therapie-geÏnduceerde Perifere Neuropathie (CIPN)
is met mycotherapie goed op te vangen.

Voor kankerpatiënten die in hun laatste levensfase
verkeren, kan het gebruik van medicinale padden-
stoelen een significante verbetering brengen in hun
kwaliteit van leven. Vaak heeft de therapie een op-
leving van het immuunsysteem ten gevolge, waar-
door de patiënt zich een stuk beter voelt. 

Onderzoek en wetenschap
De eerste wetenschappelijke onderzoeken naar me-
dicinale paddenstoelen begonnen ongeveer 50 jaar
geleden in China en Japan. Dat is niet zo vreemd
omdat ze in deze landen voor het eerst werden ge-
bruikt. In eerste instantie werden deze studies in
vivo/in vitro gedaan, maar later ook op basis van
gerandomiseerde onderzoeken. Deze onderzoeken
droegen een duidelijk bewijs aan voor de werking
van medicinale paddenstoelen. De resultaten waren
zo bemoedigend dat ook in de ‘westerse wereld’ de
mogelijkheden van paddenstoelen voor therapeuti-
sche doeleinden onder de aandacht kwamen. Japan
en China kennen al tientallen jaren geregistreerde
paddenstoel -preparaten die worden ingezet bij de
behandeling van verschillende vormen van kanker.
Momenteel wordt wereldwijd onderzoek gedaan
naar de werking en de toepasbaarheid van medici-
nale paddenstoelen bij kanker (4). In Nederland
wordt dit onderzoek uitgevoerd door onder andere
de Universiteit van Wageningen en het AMC te Am-
sterdam. 

special ‘kanker’

tekst: Peter van Ineveld

Agaricus blazei Murill (ABM)
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Grote variatie aan medicinale paddenstoelen
Veel paddenstoelen bevatten stoffen met een medi-
cinale werking. Een aantal van deze zal de meesten
onder ons bekend voorkomen. We hebben het dan
over oesterzwam, shiitake, elfenbankje en judasoor.
In de praktijk worden er 23 verschillende medicinale
paddenstoelen gebruikt bij de behandeling van kan-
ker. Hieronder een paar voorbeelden.

Agaricus blazei Murill (ABM)
Van oorsprong een Braziliaanse paddenstoel. Een
‘neef’ van deze paddenstoel is de ons welbekende
huis-tuin-en-keuken-champignon (Agaricus bispo-
rus). Deze Agaricus blazei wordt ook wel de aman-
del-paddenstoel genoemd vanwege zijn specifieke
amandelsmaak. Deze champignon behoort tot de
meest krachtige immuunsysteem-stimulerende pad-
denstoelen. Tevens hebben onderzoeken en studies
aangetoond dat de Agaricus blazei een sterke anti-
tumor-werking herbergt. In Japan, China en Brazilië
is deze paddenstoel dan ook officieel geregistreerd
ter behandeling van kanker. 
De Agaricus blazei wordt, in combinatie met andere
paddenstoelen, toegepast bij o.a. leukemie, eierstok-
long-, maag-, lever-, huid- en prostaatkanker. 

Cordyceps sinensis
Een buitenbeentje onder de medicinale paddenstoe-
len. De Cordyceps is een paddenstoel die van oor-
sprong in China, Tibet en Nepal voorkomt. De
Cordyceps groeit op de larve van een mot en qua ui-
terlijk lijkt hij dan ook op een rups of worm. Het is
een medicinale paddenstoel die breed inzetbaar is.
Toepassing van de Cordyceps is er op gericht de bij-
werkingen van chemotherapie of bestraling, zoals
immunosuppressie en vermoeidheid, tegen te gaan
(5). De Cordyceps wordt ook gebruikt voor de be-

handeling van borstkanker, blaaskanker en schild-
klierkanker. Verder is deze paddenstoel libidover-
hogend en wordt hij bij tal van aandoeningen
toegepast. Bij therapeutische toepassing dient men
er rekening mee te houden dat Cordyceps vasculair-
en hormoongerelateerd is en interacties kan geven
met andere (reguliere) medicijnen of kruiden. 

Coriolus versicolor (Elfenbankje)
Het ons welbekende elfenbankje, de Coriolus versi-
color, blijkt veel meer te zijn dan een gewone pad-
denstoel. De Coriolus is de meest onderzochte - en
voorgeschreven - paddenstoel met medische eigen-
schappen. Dat is niet zo vreemd, want deze padden-
stoel heeft heel wat in ‘haar’ mars. Het is
verbazingwekkend dat de Coriolus versicolor niet
in de reguliere oncologische zorg wordt gebruikt,
want haar (zijn?) werkzaamheid is ronduit verbluf-
fend! (6). Dit elfenbankje is uitermate geschikt voor
de behandeling van maag-, slokdarm-, darm-, borst-
en longkanker, en is verder inzetbaar bij hormoon-
gevoelige tumoren. Onderzoek wijst uit dat
Coriolus versicolor goed inzetbaar is bij de bestrij-
ding van het HPV-virus, dat indiceert voor baar-
moederhalskanker. (7) (Een extract uit Coriolus
versicolor is PSK-krestin. PSK-krestin wordt bij kan-
ker zowel als monotherapie toegepast als in combi-
natie met reguliere behandelmethoden. (8)

Inonotus obliquus, Chaga

(Russisch: spreek uit als ‘tsjah-ga’):
Chaga: als je deze zwam ziet begrijp je meteen
waarom deze parasitaire zwam wordt gebruikt bij
de behandeling van kanker. Al in de 16e eeuw werd
de Chaga in Rusland gebruikt als een effectief ge-
neesmiddel bij het behandelen van mensen met
kwaadaardige tumoren en andere ziekten. De be-
langrijkste actieve componenten van de Chaga zijn
polysacchariden en Betulinezuur. Deze zwam wordt
ingezet bij behandeling van maag-, borst-, lever- en
baarmoederhalskanker. Het in de Chaga aanwezige
Betulinezuur kan worden geëxtraheerd en toegepast

Cordyceps sinensis

Coriolus versicolor 

(Elfenbankje)

Inonotus obliquus
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als niet-toxische tumorremmer, zonder bijwerkin-
gen. Verder heeft de zwam een gunstige uitwerking
op gastritis, HIV, tuberculose, psoriasis, etc.

Ganoderma lucidum (Reishi)

‘Lingzhi’of ‘Goddelijke paddenstoel der Onsterfe-
lijkheid’: zo klinkt de Japanse benaming van deze
bijzondere paddenstoel. En dat is niet alleen omdat
hij zo kleurrijk en mooi is, maar ook omdat zijn me-
dicinale potentie een groot spectrum van aandoe-
ningen en ziekten beslaat. De Reishi wordt ingezet
bij o.a. blaas-, prostaat-, darm- en borstkanker en bij
leukemie (9). De paddenstoel wordt tevens toege-
past bij longaandoeningen, huidproblemen, diabe-
tes en allergieën. Daarnaast heeft de Reishi een
antibacteriële en antivirale werking. Omdat de pad-
denstoel erg bitter van smaak is, is het aan te bevelen
deze in capsule- of tabletvorm in te nemen: dat voor-
komt een slechte adem.

De Reishi kent nagenoeg geen bijwerkingen. Wel
moet worden meegenomen dat Reishi enzymen
remt uit de p450-groep. Deze enzymen zijn belang-
rijk bij de afbraak van verschillende geneesmidde-
len, zoals stoffen die het immuunsysteem
onderdrukken, bloedverdunners en stoffen die on-
derdeel zijn van een chemokuur. Het dient aanbe-

veling om tijdens een reguliere behandeling uitslui-
tend onder begeleiding Reishi te gebruiken. 

Lentiluna edodes (Shiitake)

De shiitake behoort tot de lekkerste eetbare padden-
stoelen in de wereld; hij wordt door velen be-
schouwd als een delicatesse. Maar deze Japanse
lekkernij heeft ook verscheidene medicinale kwali-
teiten. Een zeer actief ingrediënt van de shiitake is
het polysaccharide Lentinan. Lentinan speelt een
grote rol in de behandeling van HPV-gerelateerde
vormen van kanker, zoals vaginale-, penis-, anus- en
keelkanker. Daarnaast biedt Lentinan als extract,
aanvullend op chemo bij patiënten met een recidief
en/of uitgezaaide maagkanker, een significant lan-
gere levensduur en draagt hij bij aan de kwaliteit
van leven (10-11-12). Shiitake kan verder worden
toegepast bij diabetes, allergieën en reumatische
aandoeningen. Shiitake is antibacterieel, cholesterol-
verlagend en heeft een positief effect op het vascu-
laire systeem.

Laatste opmerkingen over het gebruik van
medicinale paddenstoelen …
Medicinale paddenstoelen zijn verkrijgbaar als ge-
woon voedingssupplement. Deze kennen geen en-
kele bijwerking en zijn zeer zeker aan te bevelen! Ze

special ‘kanker’

tekst: Peter van Ineveld

Ganoderma (Reishi)
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zijn supergezond, stimuleren het immuunsysteem, heb-
ben oxidatieve eigenschappen en werken ontgiftend op
het lichaam … , dus: altijd doen. Ook mensen met een
schimmelallergie of candida-infectie kunnen uitstekend
medicinale paddenstoelen gebruiken, maar wel onder
begeleiding.

Toepassing van medicinale paddenstoelen bij kanker
vereist maatwerk en inzicht. Ga nooit zelf dokteren,
maar zoek altijd een arts of therapeut die je daarbij be-
geleidt. Een goede handleiding voor het zoeken van al-
ternatieve en complementaire behandelingen bij kanker
is het recent uitgekomen ‘Handboek Kanker’, van de
arts Henk Fransen.

Tot slot …
Als je de diagnose kanker hebt gekregen, staat je hele
leven op z’n kop en wil je zo snel als mogelijk handelen.
Ook vanuit de reguliere zorg bestaat deze druk; er
wordt je verteld dat er geen tijd te verliezen is. In een
aantal gevallen klopt dat ook, maar in 95 procent van
de gevallen is er voldoende tijd om jezelf te informeren
over complementaire en alternatieve mogelijkheden
van behandeling. Vergeet niet dat je dat basisrecht hebt,
want het is tenslotte jouw lichaam en jouw leven! <

www.althera.nl

info@althera.nl

Peter van Ineveld is tevens beheerder van:

www.medicinale-paddestoelen.startpagina.nl

www.kanker-alternatieve-behandeling.startpagina.nl
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L
ichttherapie werkt via een truc. Je maakt de
kanker eerst gevoelig voor licht. De truc is een-
voudig. Kankers zijn namelijk hongerig, ze

eten het liefst gezonde, groene plantenkleurstof.
Veel alternatieve therapeuten zien plantenkleurstof
zelfs als een superfood. Ik begrijp dat hongerige van
kankers wel. Het leven stamt uit een lange evolutie,
die eerst miljarden jaren in algen plaatsvond. Net als
algen slaan kankercellen graag groene plantenkleur-
stof op. Kankers kleuren dan sterk groen en dat
maakt ze kwetsbaar voor roodlicht.

Roodlichttherapie
Ruige Rus ontwikkelde een diep doordringende,
roodlichttherapie voor groen aangekleurde kanker.

Onze therapie is vernieuwend. We lossen het tech-
nische probleem op doordat laserlicht maar 5 milli-
meter doordringt in het lichaam. Veel weefsels, zoals
bloed en spieren, vangen licht weg. De vernieuwing
van Ruige Rus zijn ponsen en sondes om de kanker
te doorzeven met megadoses roodlicht. We moesten
koeling ontwikkelen voor onze instrumenten, want
roodlicht geeft veel hitte aan het lichaam af.

Voor onze instrumenten produceerden wij een grote
berg papier. Het viel niet mee, want de Inspectie
hanteert erg veel voorschriften waaraan we moeten
voldoen. En zelfs met een grote berg papier zijn we
niet veilig. De Inspectie kan eindeloos zoeken en
zonder grond zware machtsmiddelen inzetten. Ik

special ‘kanker’

tekst: Wim Huppes, internist

Lichtpons 

Je kunt niet goed meer slikken. Help! De diagnose valt tegen. Het blijkt slokdarmkanker en 

ongeneselijk. De rampen stapelen zich nu snel op. Ik zou namelijk lichttherapie willen aanbevelen,

maar de Inspectie laat deze behandeling niet in zijn kracht komen. Lichtbakken dringen slechts een

paar millimeter in de kanker door. Zelfs dure lasers slaan enkel putjes. De tranen springen in mijn

ogen, want kankers verdwijnen als je ze doorzeeft met licht. 

Ik verwacht dat lichttherapie

werkt op solide kankers. 

Uitzaaiingen, vooral als het

er veel zijn, vragen om een 

aanvullende behandeling
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verwacht niet dat Nederlandse alternatieve thera-
peuten het licht in de diepte van de kanker zullen
durven te brengen. 

Ik verwacht dat buitenlandse alternatieve therapeu-
ten onze lichttherapie gaan toepassen bij kankers
van de slokdarm, darm, huid en borst. Met onze
ponsen zouden we ook long- en hersenkanker kun-
nen behandelen. De kunst is om reguliere longartsen
en neurochirurgen mee te krijgen. Ik verwacht daar-
voor uitsluitend enthousiasme in het buitenland.

Ik verwacht dat lichttherapie werkt op solide kan-
kers. Uitzaaiingen, vooral als het er veel zijn, vragen
om een aanvullende behandeling. In 2013 - 2014 ont-
wikkelde Ruige Rus een dergelijke aanvullende the-
rapie. Wij ontwikkelden bepaalde complementaire
kankergeneesmiddelen. Het zijn remmers van de
controle op de celdeling. Deze kankergeneesmidde-
len geven weinig bijwerkingen en de resultaten
waren goed. We behandelden 35 patiënten, die allen
overleefden. In maart 2014 valt de Inspectie bij ons
binnen en moeten we stoppen. Sindsdien zijn 25 pa-
tiënten overleden. De Inspectie brengt de zaak in de
zomer 2015 voor de Tuchtraad.

Gevestigde belangen
De Inspectie maakt het ingewikkeld om vernieu-
wende kankergeneesmiddelen toe te passen. Veel
mensen weten niet dat de Inspectie zo dwars ligt.
De media leggen de schuld bij de farmaceutische in-
dustrie. Maar volgens mij zijn de oncologen schul-
dig. Zij houden een ingewikkeld zorgstelsel in stand
waar ze veel geld mee verdienen. In Nederland wor-
den nieuwe geneesmiddelen door oncologen alleen
toegepast in veldonderzoeken van de farmaceuti-
sche industrie. Voor elk nieuw geneesmiddel, voor
elke nieuwe patiënt krijgen oncologen ongeveer
€10.000, - Die €10.000, - moet de industrie betalen.
Daarenboven krijgen de oncologen van de zorgver-
zekeraars voor elke chemo €1000, - plus een vergoe-
ding voor dure geneesmiddelen. 

Experimentele kliniek
Oncologen hebben er alle belang bij om de markt
dicht te houden. Ze zitten op een goudmijn. De al-
ternatieve sector krijgt geen kans. Ruige Rus is een
experimentele kliniek. De oncologen houden Ruige
Rus goed in de gaten. Ze meldden in hun Vereniging
tegen Kwakzalverij (VtK) vermeende vergrijpen van
Ruige Rus. VtK stuurt Ruige Rus beschuldigende
emails, welke zelfde beschuldigingen enige tijd later
ook door de Inspectie werden geuit. Na negen
maanden onderzoek schoof de Inspectie de zaak
naar de Tuchtraad. In de Tuchtraad zitten gevestigde

artsen. Pas na uitspraak van de Tuchtraad kan Ruige
Rus naar een onafhankelijke rechter. Dat zal wel
2016 worden.

Ik vind dat de overheid zijn oren niet naar de onco-
logen mag laten hangen. Geneesmiddelen bereiden
in Nederland is zo niet te doen. Het frustreert. Ruige
Rus wordt enorm geremd bij de behandeling van
kankerpatiënten. Kankerpatiënten sterven onnodig.
In Duitsland bloeit de alternatieve sector. Artsen
mogen er geneesmiddelen maken zo veel ze willen.
Ze noemen dat Eigenherstellung. Het is bij Duitse
wet geregeld. Je snapt het al. In Duitsland kan Ruige
Rus wel iets voor Nederlandse patiënten betekenen. 

Ik ben Duitse artsen gaan opleiden om de experi-
mentele therapieën van Ruige Rus uit te voeren.
Voor lichttherapie komt vanaf 15 april 2015 een spe-
ciale groene plantenkleurstof uit algen in Duitse kli-
nieken beschikbaar. De naam van die groene

plantenkleurstof is Chlorine e6. Kankers hongeren
naar Chlorine e6. Na intraveneuze toediening neemt
de kanker het Chlorine e6 in grote hoeveelheden op.
Met licht kun je dat zien. De kanker wordt groen. 

Chlorine E6
Ik leer Duitse artsen met onze ponsen en sondes te
werken. Het is indrukwekkend. Ze hebben een zon-
nebril nodig om niet blind te worden. Met mega-
hoeveelheden roodlicht kleurt de kanker zo sterk
aan dat die sterft. De gezonde lichaamscellen nemen
geen Chlorine e6 op. Na toediening van Chlorine e6
staat de kanker al snel stijf van de kleurstof, terwijl
de gezonde cellen er niets van moeten hebben. De
lichttherapie is onschadelijk voor gezond weefsel.

Ik ga ervan uit dat Ruige Rus met steeds meer suc-
ces kankerpatiënten kan laten behandelen in Duits-
land. We beginnen 15 april 2015 met lichttherapie. 

Zie artikel van Wim Huppes uit Spiegelbeeld feb.
2014 ‘Gevecht om te overleven’ in het ‘archief’ op
www.spiegelbeeld.nl

Iedereen kan mij bellen: 06-46 878 184

Oncologen hebben er alle belang bij 

om de markt dicht te houden. 

Ze zitten op een goudmijn

Wim Huppes
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Academie voor: 

Intuïtieve & Spirituele Ontwikkeling

Mediumschap & Trance healing
Paramedisch Medium®

Medium Therapeut® & Trance Healing Therapeut®

Jaco Elken heeft als Medium Jaco jarenlang in Nederland

aan de wieg van het moderne mediumschap gestaan om

mensen op te leiden in dit zo boeiende en omvangrijke 

vakgebied. 

Zijn kwaliteit, kennis en diepgang zijn samengekomen in een

net zo inspirerend team van leraren. Zodoende is het voor

iedereen mogelijk door te kunnen groeien als trance-healer

en medium of zelfs als Medium Therapeut en Trance healing

Therapeut of Paramedisch & Psychosociaal Medium.

Uitgebreide informatie over de inhoud van de opleidingen,

het lerarenteam en de locaties voor de diverse opleidingen

zie: www.despiritueleacademie.nl

Locaties door het land: Hilversum, Vijfhuizen, Bussum, Toldijk, Eibergen, 

Hengelo (gld), Breda, Eindhoven, Uden, Kaatsheuvel, Meersen, Venray,

Kaatsheuvel, Blauwhuis en Goes.
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D
it zal sommige mensen tegen de haren strijken, vooral de-
genen die hebben moeten toekijken hoe een geliefde stierf
tijdens conventionele behandeling van kanker, maar in veel

gevallen werken deze behandelingen eigenlijk niet. Uit minder be-
kende wetenschap, waarvan het medisch-industrieel complex een
routine heeft gemaakt van deze te negeren of te verdoezelen, blijkt
dat, ondanks wat de medische industrie vaak beweert, chemothe-
rapie in het bijzonder geen effectieve behandeling is van kanker.

Langer leven zonder chemo
Dr. Hardin B. Jones, een voormalig hoogleraar medische fysica en
fysiologie aan de University of California, Berkeley, bestudeerde
de levensduur van kankerpatiënten voor meer dan 25 jaar, toen hij
tot de conclusie kwam dat, ondanks wat velen denken, chemothe-
rapie niet werkt. Hij was getuige van een veelheid van kankerpa-
tiënten, behandeld met het gif die een vervelende dood stierven,
velen van hen veel eerder dan andere patiënten die helemaal geen
behandeling hadden gehad.

Na dit verder onderzocht te hebben concludeerde Dr. Jones dat
kankerpatiënten die chemotherapie ondergingen, in de meeste ge-
vallen sneller stierven, dan die de aanbevelingen van hun arts voor
het verkrijgen van de behandeling níet hadden opgevolgd. “Men-
sen die een behandeling weigerden leefden tot een gemiddelde
van 12½,” verklaarde Dr. Jones over de bevindingen van zijn on-
derzoek. Dit onderzoek werd gepubliceerd in het tijdschrift Trans-
actions van de New York Academy of Sciences. “Degenen die
behandeling aanvaarden leefden gemiddeld slechts 3 jaar.”

Mythe
Het weigeren van conventionele behandelingen van kanker en
niets doen, resulteerde in kankerpatiënten die meer dan vier keer
langer leven, dan hun meer volgzame tegenhangers. Dit is iets
waar je nooit iets over hoort in de mainstream media, die nog
steeds de mythe promoten, dat patiënten met kanker op de een of
andere manier het ingespoten gif in hun lichaam nodig hebben om
te overleven en de status van “genezen” te bereiken.

Bronnen
Uit een aparte studie gepubliceerd in het Journal of the American
Medical Association in 1979 bleek dat veel van de meest voorko-

mende procedures voor de diagnose en behandeling van borstkan-
ker, die bijna allemaal nog steeds worden gebruikt, niets bijdragen
aan het verlagen of verhogen van de overlevingskansen voor borst-
kankerpatiënten. Twee andere studies, één vanuit Israël, gepubli-
ceerd in 1978 en een andere uit het Verenigd Koninkrijk,
gepubliceerd in The Lancet in 1980, kwamen tot gelijkwaardige be-
vindingen.

“De totale overlevingskansen van patiënten met primaire borst-
kanker is niet verbeterd in de afgelopen 10 jaar, ondanks de toe-
name van het gebruik van meerdere geneesmiddelen zoals
chemotherapie voor de behandeling van metastase,” verklaart de
Lancet studie, getiteld “Het falen van chemotherapie in het verbe-
teren van overlevingskansen in een groep patiënten met gemetas-
taseerde Borstkanker.” “Bovendien is er geen verbetering van de
overleving van eerste metastase, en overlevingskansen kunnen
zelfs bij sommige patiënten door chemotherapie worden ingekort.”

Bronnen:

www.worldunity.me

www.thelancet.com

http://www.naturalnews.com/048827_chemotherapy_cancer_treatment_patient_sur-

vival.html 

http://www.thetruthseeker.co.uk:  “Demographic Consideration of the Cancer Pro-

blem,” and published in Transactions of the New York Academy of Sciences (Series

II, Vol. 18, pp. 298-333).

special ‘kanker’

tekst: Bron: worldunity.me

Chemotherapie doodt kankerpatiënten sneller dan helemaal geen behandeling

Wishful thinking verandert niets aan het feit dat de kanker industrie precies dat is: een industrie. Artsen,

farmaceutische bedrijven, ziekenhuizen en andere belangrijke aandeelhouders profiteren steeds 

opnieuw wanneer een kankerpatiënt zich onderwerpt aan het conventionele behandelingsmodel, waar-

bij men meestal middels chemotherapie gifstoffen injecteert in het lichaam, of bestraalt met ioniserende

straling of het afsnijden van lichaamsdelen, of een barbaarse combinatie van alle drie.


