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Inleiding 
Op het gebied van gezondheid, kanker en genezing zijn al veel boeken 
geschreven. 
Wij geven er nog enkele van de velen door: 
 
Van Nick Kwits: Het grote Nederwiet boek. 
Van Henk Fransen: De betekenis van Kanker  
Van Monique Posthumus: Kanker & Cannabis 
Van dr. Herbert Benson: Geloof in eigen geneeskracht 
Van Wim van der Meer: Laat u niet opvreten door kanker 
 
Van Monique :  p.78  Kanker is ongeremde celgroei.  Gezonde cellen 
delen en gaan op een bepaald moment dood. Dat noemen wij apoptose 
(geprogrammeerde celdood). Kankercellen delen, maar gaan niet dood, 
ze blijven delen. Ook op kankercellen zijn receptoren gevonden van het  
endocannabinoïde-systeem, meer dan op gezonde cellen. Wanneer de 
cannabis reageert met de receptoren wordt er een stofje geproduceerd, 
ceramide, en ceramide activeert de apoptose in de kankercellen, 
waardoor de kankercellen wél doodgaan. Hoe mooi willen wij het 
hebben?  De cannabis doet precies wat het moet doen. Met gezonde 
cellen gebeurt niets en de kankercellen leren weer dat ze dood moeten 
gaan. Cannabis doet meer bij kanker, cannabis weerhoudt de 
kankercellen van verder te vermenigvuldigen (antiprolifeative effect), 
cannabis voorkomt dat de tumor verder groeit, door de bloedtoevoer te 
blokkeren (antiangiogenic effect) en cannabis voorkomt nieuwe 
uitzaaiingen (antimetastatic effect).  
 
 80% van alle kankergevallen zit in onze leefstijl, waartegen géén 
wondermiddel beschikbaar is, noch dat er iets voor zou komen. Het is de 
mens zelf die zijn leefstijl dient te veranderen ten goede. 
 
Van de arts Henk Fransen, uit zijn boek “De Betekenis van kanker”. 
p.48.    
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Het orgaan waar de kanker zit is het gevoeligste orgaan van die persoon.. 
Als immuunversterker is dankbaarheid de grootste die er is.  
 
p.56. Snelle tumorgroei bij energieke mensen hangt samen met een 
gefrustreerd verlangen  dat te maken heeft met het orgaan waar de tumor 
zit. (dit is heel mooi geformuleerd door Henk Fransen, ook heel 
begrijpelijk en logisch) 
 
p.61. Elke vorm van kanker staat voor een oud conflict. Waar kanker 
ontstaat, dát is de gevoeligste plek in een mens.   
Kanker treft mensen in hun gevoeligste orgaan, niet in hun ‘zieke’ 
orgaan. In dit gevoeligste orgaan zit een grote kracht en talent verborgen, 
wat in verband staat met iemands levens- (liefdes-) opdracht. 
 
Henk raadt de volgende boeken aan  van Dethlefsen “De zin van ziek 
zijn”.   En van Christine Beerlandt “De sleutel tot zelfbevrijding”.   
En van Marieke de Vrij   website www.devrijemare.nl 
 
Op p.27 bespreekt Henk de vraag welke gedachten het lichaam ziek 
maken?   
Wat ik als arts van het menselijk lichaam leer: 
Het menselijk lichaam is een samenwerkingsverband van miljarden 
cellen. Elke cel heeft daarin een specifieke taak en is dag en nacht bezig 
om dat waarvoor hij gemaakt is te delen met de cellen eromheen. 
Wanneer alle cellen dit doen, spreken we van gezondheid. Gezondheid.... 
dat is een simpel woord. Daar kun je gemakkelijk overheen lezen, maar 
we hebben het bij gezondheid wel over het wonder van de schepping: 
miljoenen wonderen die elke seconde in het lichaam plaatsvinden. 
Wanneer een cel zijn taak minder goed uitoefent, noemen we dat ziekte. 
Wanneer een cel zijn taak niet meer uitoefent noemen we dat kanker (de 
functie van een kankercel is verdwenen) en daarna dood. Het wonder van 
de schepping bestaat dus bij de gratie van leven: dat elke cel zijn ding 
doet en dat met de andere cellen deelt. 
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Wanneer ik naar de mensheid kijk, zie ik ook een lichaam: het 
mensheidslichaam. Jij en ik zijn de 'cellen' in dat lijf. Om in het 
mensheidslichaam te kunnen kijken heb je geen ingewikkelde 
röntgenapparatuur nodig. Je kunt gewoon om je heen kijken, op straat, 
op het achtuurjournaal. Wat zie je dan? Wat valt je op?                                         
Hoeveel mensen weten waarvoor ze in de wieg zijn gelegd? En hoeveel 
van de mensen die hun taak kennen zijn dag en nacht bezig om die in 
dienst te stellen van de 'cellen' om hen heen? Wanneer cellen minder goed 
functioneren in het lichaam spreken we van ziekte, wanneer de cellen 
helemaal niet meer met hun taak bezig zijn van kanker. Hoe is het dan 
met de mensheid gesteld? 1 op de 2 mensen in het Westen krijgt kanker. 
Heeft dit met elkaar te maken? Wanneer je naar het achtuurjournaal kijkt 
zie je hoe ziek de mensheid is, hoe ver verwijderd van de toestand van 
gezondheid waarbij iedere mens zijn taak leeft en die vrij uit deelt met de 
'cellen' om hem heen. (Tot zover Henk Fransen) 
 
Citaat uit het Ref. Dagblad 09-02-2017   Kankermedicijn van 100.000,- 
euro kan voor 2000,- euro op de markt worden gebracht wanneer er geen 
patent op zit. Aldus prof. dr. René Bernards van het Antonie 
Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam. 
 
 
Een belangrijk artikel van Harriet Algra, in z’n geheel weergegeven: 
 
Resonantie en de nieuwe wereld 
2016 © Harriet Algra/    WantToKnow.nl/be 
 
Het is deze maand alweer 15 jaar geleden dat ik ‘Total Health Clinic’ 
oprichtte en startte met de ‘BEST’-methode in Nederland. De BEST-
methode had ik een half jaar daarvoor voor het eerst gezien in een kliniek 
in Israël; deze is erop gericht dat iedere klacht, ongeacht wat, ontstaat 
door een onbalans in je energiesysteem. Door die onbalans te corrigeren 
met behulp van frequenties, kun je weer de helende capaciteit van het 
lichaam zelf creëren. Deze techniek maakt gebruik van de duizenden 
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jaren oude kennis van de Oosterse Geneeswijzen, maar is nu verpakt in 
een Westers jasje, aangaande de technische uitvoering.. 
In diezelfde periode had ik eindelijk na 10 jaar mijn eigen kankerproces 
met succes weten te stoppen, geheel zonder hulp van de ‘reguliere 
medische wereld’. Wel heb ik in die tijd regelmatig contact gehad met 
artsen die zelf kanker hadden gehad en van hen leerde ik opnieuw hoe 
belangrijk het is om je energiesysteem in balans te hebben; simpel omdat 
dit de enige en beste échte bescherming is die ons lichaam kent. De 
‘BEST’-methode sloot hier prachtig aan op en is te vergelijken met het 
stemmen van een piano. De frequenties stemmen het lichaam waardoor 
het weer optimaal kan gaan functioneren. 
In mijn jeugd had ik van dichtbij meegemaakt hoe de zus van mijn 
moeder aan de gevolgen van kanker uiteindelijk is overleden. Dit stemde 
mij al vroeg tot nadenken omdat haar gruwelijke proces compleet in strijd 
was met de natuur die normaal gesproken zo perfect in elkaar zit. Chemo 
en bestraling konden onmogelijk de oplossing zijn. Toen er bij mij kanker 
werd geconstateerd op mijn 28ste jaar, was haar mensonterende proces 
voor mij de aanleiding om het op mijn eigen wijze te gaan onderzoeken. 
Mijn tumor, mijn leermeester…! 
Mijn tumor liep dwars door mijn aangezichtszenuw waardoor ik grote 
kans liep, wanneer deze operatief verwijderd zou worden, dat mijn 
gezicht halfzijdig verlamd zou raken. Dat risico wilde ik kost wat kost 
voorkomen en hielp me bij mijn besluit de alternatieve weg te gaan 
bewandelen. Gaande weg ontdekte ik dat mijn tumor mijn grote 
leermeester werd en me liet zien dat mijn lichaam geheel ontstemd was 
geraakt omdat ik niet of nauwelijks water dronk. Als gevolg hiervan was 
mijn lymfesysteem overvol geraakt met gifstoffen, afkomstig van zowel 
negatieve onverwerkte emoties als foute voeding. 
Ik diende mijn leven dus drastisch te veranderen zodat de balans in mijn 
lichaam en daarmee de gezondheid kon terugkeren. De sleutel lag in 
ontgiften, ontgiften en nog eens ontgiften. Door me er in te verdiepen 
ontdekte ik dat de stofwisseling binnen in een tumor vele malen sterker 
is dan in ons normale lichaam en als doel heeft deze gifstoffen te 
verbranden. Ik begon te begrijpen dat mijn lichaam deze tumor had 
gecreëerd om te kunnen overleven. De tumor was dus niet een vijand 
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maar een vriend. Dit stond echter haaks op de denk- en werkwijze van de 
reguliere medische wereld die onmiddellijk tumoren verwijderd, door 
middel van chemo het lichaam nog meer vergiftigt en door bestraling 
allerlei gezonde cellen vernietigd . 
Nu werd het me ook duidelijk waarom het volstrekt logisch is waarom 
bij de meeste kankerpatiënten na een paar jaar de kanker opnieuw de kop 
op steekt en zich uitgezaaid blijkt te hebben. Het lichaam probeert 
hiermee als laatste overlevingsmiddel de natuurlijke balans te herstellen. 
Krijgen ze nu opnieuw met chemo te maken dan betekent dit einde 
oefening. |Deze mensen overlijden dus niet aan kanker maar aan de 
gevolgen van chemo, bestraling en het verwijderen van de tumor. 
’t Menselijk lichaam bevat 10x zoveel bacteriën als eigen cellen, waarvan 
het merendeel in onze darmen aanwezig is.  
Maar liefst 1,5 kilo van ons lichaamsgewicht!  
Vanaf het ontstaan van de mens mee geëvolueerd en essentieel voor onze 
lichamelijke en geestelijke gezondheid. gesteldheid. 
Toch weten we er bar weinig van en is onze darminhoud ons minst 
begrepen ‘orgaan’. 
We worden heel bewust ontstemd..! 
Mijn zoektocht door de jaren heen leidde me tot een grote ontdekking: 
We worden heel bewust ontstemd. De BEST-methode was hierbij een 
grote hulp. Hoe meer mensen ik testte jaar na jaar, het plaatje werd steeds 
completer. Vanaf onze geboorte worden we ontstemd door middel van 
bombardement aan vaccinaties. Dit heeft tot gevolg dat ons 
afweersysteem enorm verzwakt raakt en we ontstekingsgevoelig worden. 
Het antwoord van de medische wereld hierop is antibiotica, antibiotica, 
antibiotica. 
Deze vernietigt onze darmflora, waarna schimmels de ruimte krijgen en 
kunnen ontstaan, die naar alle zwakke plekken in ons lichaam reizen, 
waarna we door verzuring steeds verder het moeras in zakken.. We raken 
verder vermoeid en chronisch en worden vatbaar voor de ziekte van 
Lyme en geven langzamerhand de moed op, om ooit nog vitaal en gezond 
te worden..! 
We behoren alle, ook de ziekteverwekkende bacteriën, virussen, 
parasieten, en gisten, weliswaar in de juiste balans, in ons lichaam mee 
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te dragen omdat dit ons sterk en gezond houdt. Zodra je iets doodt i.p.v. 
terug brengt in balans, dan verstoor je de natuurlijke balans en raak je 
verzwakt waardoor de boosdoeners keer op keer opnieuw de kop op 
steken. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn de E-Coli bacterie achter 
blaasontsteking en de ziekenhuisbacterie die o.a wondroos veroorzaakt. 
Artsen hebben medicijnen gestudeerd, geen geneeskunde en het wordt 
tijd dat we dit gaan realiseren willen we niet massaal ten onder gaan aan 
medicijnvergiftiging. 

 
 
Ontstemming van de muziek 
Ons menselijk lichaam is te vergelijken met een muziekinstrument. We 
kunnen niet alleen zelf muziek produceren maar ons lichaam resoneert 
ook met waargenomen ritmes en melodieën. Dit ervaren we als we 
emotioneel worden geraakt door muziek en het zelfs letterlijk door ons 
lichaam heen kunnen voelen gaan. Muziek is een universele taal die door 
mensen wereldwijd wordt begrepen, ongeacht ras of kleur. Het voorziet 
ons lichaam en onze emoties van bepaalde informatie en door collectief 
naar muziek te luisteren kunnen wij die informatie met anderen delen. 
Voordat we op een muziekinstrument op een communicatieve manier 
samen met anderen kunnen spelen, dient het gestemd te worden. Zo ligt 
de collectief afgesproken natuurlijke grondtoon of toonladder van ons 
lichaam op 432 Hertz (432 trillingen per seconde). Om muziek met al 
onze natuurlijke faculteiten te kunnen laten resoneren, dient zij gebruik 
te maken van diezelfde grondtoonhoogte. Vlak na de tweede 
wereldoorlog heeft dezelfde groep die achter de ontstemming van ons 
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lichaam op het medische vlak zit, deze collectief afgesproken grondtoon 
verandert en vastgesteld op 440HZ. (zie HIER voor artikel op 
WantToKnow.nl) 
Dit gebeurde onder vele maar genegeerde protesten van een groot deel 
van de professionele muziekwereld. Mijn partner Robert Boerman heeft 
dit prachtig in beeld gebracht d.m.v. deze waterklankbeelden. 
 
Deze foto’s zijn in exact dezelfde omstandigheden genomen alleen is de 
frequentie veranderd. Zoals duidelijk te zien is, is het 440 Hertz-beeld 
veel vlakker en geeft het veel geeft minder diepte aan de klanken, dan de 
432 Hertz-trilling. Dus ook hiermee werden we bewust ontstemd..! 
Ubuntu 
Afgelopen jaar heb ik een jaar lang gewoond en gewerkt in Zuid Afrika, 
in een dorp waar 90% van de bewoners werkeloos is. Door de Afrikaanse 
bevolking steeds meer te laten vervreemden van hun traditionele 
leefwijze, is ook daar de natuurlijke balans aardig verstoord geraakt. 
Toch werd het me hier duidelijk hoezeer we in de Westerse wereld, met 
Nederland aan kop, geleefd, gehersenspoeld en vergiftigd worden. 
Zwarte mensen zijn veel minder beïnvloedbaar dan blanke en leven nog 
compleet vanuit hun hart in tegenstelling tot de Westerse bevolking die 
geheel mentaal is ingesteld. 
Tijd volgens de klok kennen deze mensen niet; de dingen gebeuren 
wanneer de tijd er rijp voor is. ‘Ubuntu’ is hun al eeuwen oude levensstijl 
die gebaseerd is op het geloof in een universeel gedeeld verbond dat de 
gehele mensheid verbindt. Doe je goed dan profiteert de gehele 
gemeenschap hiervan. Richt je door geweld schade aan dan lijdt iedereen 
hieronder. Dit ontroerde mij vanaf het allereerste moment dat ik er over 
hoorde . Zo zou de hele wereld in elkaar moet zitten. Om mezelf en 
iedereen waar ik mee in contact ben hier aan te herinneren besloot ik zelfs 
mijn e-mailadres definitief te veranderden in ubuntuharriet@gmail.com 
 
Haartesten en balancerende frequenties.. 
Ik raakte in dit jaar steeds meer gespecialiseerd in haartesten en het 
activeren van de balancerende frequenties op afstand. Dit was het gevolg 
van het feit dat de huid van zwarte mensen veel dikker blijkt te zijn dan 
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bij blanke mensen waar door ze moeilijker rechtstreeks op hun lichaam 
te testen zijn en een poststaking die ruim 6 maanden aanhield. Ik kwam 
tot de bijna onvoorstelbare ontdekking dat haartesten en frequenties 
op afstand activeren sneller tot een positief resultaat leidt dan een 
persoonlijke test waarbij de mensen de balancerende frequenties in 
korrels mee krijgen. 
Spelenderwijs begonnen door Afrika en Ubuntu de puzzelstukjes op zijn 
plek te vallen en werd het me duidelijk dat de ‘lineaire’ tijd waarin we 
zogenaamd leven, met zijn heden, verleden en toekomst, gebruikt wordt 
om ons van ons werkelijke potentieel af te houden. Want ALLES vindt 
in het NU plaats. Wij mensen resoneren met de Aarde waarop we leven. 
De Aarde en alle planeten om ons heen komen momenteel in een steeds 
hogere trilling. Deze hogere trilling helpt ons te herinneren wie we 
werkelijk zijn en is daarmee onze weg naar bevrijding. 
 
Greg Braden 
De groep die de mensheid al duizenden jaren gevangen houdt is zich hier 
al jaren van bewust en probeert alles uit de kast te halen om dit proces 
tegen te houden. Door ons te ontstemmen, vervlakken we net als de 
muziek die naar 440Hz is gebracht en nemen we steeds minder waar. Dit 
gebeurt door middel van de media, het onderwijs, medicatie, straling, 
religies, geloofsovertuigingen en het creëren van hoop. Hierdoor worden 
we steeds passiever en raken we meer en meer vervreemd van onze 
natuurlijke grondtoon waardoor onze zintuigen langzamerhand worden 
uitgeschakeld. 
Iedereen die zich hiervan loskoppelt komt automatisch in een hogere 
trilling en begint het prachtige proces wat zich aan het ontrollen is waar 
te nemen. Dit is heel moeilijk te begrijpen voor de in slaap gebrachte 
massa. Hoe kun je iemand die blind is uitleggen wat kleuren zijn. Er zijn 
momenteel dan ook heel wat vriendschappen en relaties die eindigen om 
deze reden. 
Gelukkig hebben we volgens Gregg Braden wereldwijd nog geen 10.000 
mensen nodig, om de mensheid te transformeren naar zijn 
oorspronkelijke vorm.  Deze groep dient echter geheel spontaan, dus niet 
georganiseerd op het zelfde moment die hoge trilling vast te houden. 
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Hierdoor ontstaat het effect van ‘de honderste aap’-verhaal, waardoor de 
tralies van de matrix waarin we leven in een oogwenk oplossen en de 
Nieuwe Wereld zichtbaar wordt. 
Een wereld die niets en dan ook helemaal niets meer met deze huidige 
verwoeste planeet te maken heeft. Dit is te vergelijken met onderstaande 
waterklankbeelden waarbij je duidelijk kunt zien dat een veranderde 
trilling een compleet nieuwe werkelijkheid creëert. Martijn van Staveren 
kan dit als geen ander verwoorden en is dan ook in deze tijd van 
transformatie een enorme aanrader. 
Harriet Algra  
januari 2016) 
 
http://www.henkfransen.nl/versterk-je-genezende-vermogens/ 
 
Van Henk Fransen een lijst met kankerremmende voedingsmiddelen: 
versterk je genezende vermogens 
Bijlage: voedingsmiddelen met een kanker remmende werking: 
Aardbeien • blauwe bessen •  Bramen • broccoli 
• chocolade (80% of meer cacao) . citrusfruit • cranberry • druiven • 
frambozen • gember • granaatappelsap • groene thee • knoflook • kool • 
kurkuma • medicinale paddenstoelen • omega-3 • spruitjes 
• tomaat (prostaat) • ui. 
Bijlage: supplementen met een kanker remmende werking 
• aloë vera • artemisinin • ashwaganda • astragalus • co-enzym Q10 • 
druivenpitextract (zie ook  salvestrolen) • echinacea • gember • ginkgo • 
ginseng • graviola • knoflook • kurkuma • maretak • mariadistel • 
medicinale paddenstoelen • noni-drank • resveratrol • salvestrolen • 
selenium • transfer factor • quercetine • verder tal van ondersteunende 
vitamine-, mineralen- en  enzympreparaten 
www.henkfransen.nl 
 
Henk heeft ook planten en vruchten die verstekken aanbevolen, maar dat 
zijn geen goede voedingsmiddelen volgens de natuurwetten, zoals o.a. 
aangegeven in Genesis 1 in de Bijbel.  Het zaadzaaiende en 
vruchtdragende zij U tot spijs……   Goede eetbare planten (en hun 
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vruchten) dienen te worden gezaaid, af te sterven en te regenereren zodat 
ze hun sappen vernieuwen. De verstekkende planten vernieuwen hun 
sappen niet, maar verstekken zich, zoals banaan, bramen, frambozen, 
rabarber, etc-,.  Paddenstoelen zijn schimmelproducten en vallen 
eveneens onder de producten die niet geconsumeerd dienen te worden 
door de mens.    
 
Oncogenese 
Oncogenese = het ontstaan van tumoren. Gabriël DeVriendt legt in een 
video-presentatie uit hoe tumoren ontstaan. Twee van de voornaamste 
factoren zijn: Verstoring van het ecosysteem, dus buiten ons lichaam, 
maar wat wel in ons lichaam komt via voedsel en dergelijke. Jaarlijks 
komt er 6.732.490 ton gif in het milieu wereldwijd! 
En chronische stress, de stressoren. Hoe meer stress in ons lichaam, hoe 
meer gifstoffen er worden aangemaakt, wat door de hersenen wordt 
gesignaleerd en aan onze organen en klieren wordt doorgegeven, die 
stoffen aanmaken, wat in de bijnier eindigt. Deze toxines zijn 
vetoplosbaar, komen bij vrouwen vooral in de borsten, en bij mannen in 
de prostaat. Deze toxines of gifstoffen hebben frequenties die verstorend 
in ons lichaam werken.  Xeno-oestrogenen zijn de oorzaak van de 
vergiftigingen. Het is waanzin om delen van het menselijk lichaam waar 
tumoren zitten, als borsten bij vrouwen en prostaat bij mannen, te 
amputeren, in de veronderstelling dat daar dan in ieder geval geen kanker 
meer kan komen. De kans op erfelijke factor is slechts 2%. Kanker is 
geen ziekte, maar een verstoring van ons leefmilieu. B12 is heel 
belangrijke vitamine om het gif uit ons lichaam te verwijderen.   
 
 Kijk zelf de leerzame video van Gabriël DeVriendt.  
https://www.youtube.com/watch?v=CXBzK_6uKW0t 
 
  https://www.stichtingmediwiet.nl/ 
 
Kijk op bovenstaande website om alles aan de weet te komen met 
betrekking tot helende hennep, cbd en thc. 
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https://www.rauwnaaktengezond.nl/ 
www.suzannepoot.nl 
 
Bovenstaande websites is van Suzanne Poot. Zij vindt tarwesap het meest 
gezonde sap wat er is op aarde. Zij stelt het volgende: 
“Gun jij jezelf het beste? Wil jij je gezondheid ook zoveel mogelijk in 
eigen hand nemen, jezelf optimaal voeden en natuurlijk leven? 
Het boek “Rauw, naakt en gezond” en het boek “Love the Hippocrates 
lifestyle” nemen je mee terug naar de basis, 100% natuurlijk en 
plantaardig. Met liefde voor moeder natuur! 
Gezonde groet, Suzanne Poot 
Auteur Rauw, naakt en gezond”. 
Hippocrates Health Educator & Spreker 
 

 
Goed voorbeeld doet goed volgen ….. 
       

Samenvatting boek 100 jaar medische leugens 

Randall Fitzgerald 100 jaar medische leugens 
Hoe medicijnen en voedsel je gezondheid ondermijnen 
Met een voorwoord van H.C. Moolenburgh 
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We hebben voedsel en medicijnen nodig om gezond te blijven. Maar hoe 
gezond zijn ons huidige voedsel en medicijnen eigenlijk? Staat bij 
fabricage en gebruik ervan de gezondheid wel voorop, of spelen hele 
andere motieven een hoofdrol? Randall Fitzgerald neemt de lezer mee 
naar de verbijsterende wereld van de synthetische stoffen in onze voeding 
en medicijnen. De conclusies van zijn bevindingen zijn shockerend. Onze 
pogingen het leven te verbeteren met behulp van synthetische 
chemicaliën tasten de gezondheid van onszelf en van al het andere leven 
op aarde op een alarmerende manier aan. Ons lichaam wordt steeds 
zwaarder belast door vreemde chemicaliën, terwijl dieren steeds vaker 
muteren door de aanwezigheid van deze stoffen. Fitzgerald onthult in dit 
boek de enorme omvang van het probleem en de risico's die we als 
mensheid nemen, en geeft aan wat we zelf tegen deze belasting door 
synthetische stoffen kunnen doen. Een schokkend verslag met harde 
feiten over de giftige stoffen in ons voedsel. 

Ons Zelfgenezend vermogen 
Wanneer wij de aantallen sterfgevallen lezen als gevolg van medische 
fouten  ((ongeveer 1000 tot 1700 per jaar) en als gevolg van 
medicijngebruik, alcohol en nicotine (dus van legale drugs) zouden dat 
er ongeveer 25.000 per jaar zijn in ons land, en men stelt daar tegenover 
het geringe aantal van 330 doden als gevolg van illegale drugs, dan is het 
niet noodzakelijk om de  drugs illegaal te verklaren. Die 25.000 doden 
als gevolg van legale drugs, alcohol en roken, vormt 98,7% en de illegale 
drugsdoden vormt slechts 1,3%.  Cannabis daartegenover is totaal 
onschadelijk. Er is nog nooit iemand gestorven van cannabis-gebruik. In 
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Cannabis zitten 80 uiterst goede stoffen, die het zelfgenezend vermogen 
in een mens stimuleren. 
 
https://www.gezondheidsnet.nl/medisch/jaarlijks-1700-doden-door-
medische-missers 
 
  “In Nederland overlijden per jaar ruim 1700 patiënten in het ziekenhuis 
door fouten van artsen. Dat staat in een rapport van het Nivel en de Orde 
van Medische Specialisten. Tot nu toe werd het aantal doden door 
medische missers geschat op 1500 tot 6000 per jaar. Gemiddeld belanden 
jaarlijks 1,3 miljoen mensen in het ziekenhuis. Bij dertigduizend 
patiënten gaat iets mis waardoor ze bijvoorbeeld langer in het ziekenhuis 
moeten blijven of een extra behandeling moeten ondergaan. Tienduizend 
patiënten lopen 'schade' op die niet meer hersteld kan worden. De kosten 
voor de samenleving schatten de onderzoekers op 167 miljoen euro per 
jaar”.  

Tot ons zelfgenezend vermogen behoort ook de mogelijkheid dat wij het 
op een accoord gooien met de tumor. Wij zeggen tegen de tumor dat we 
zijn boodschap begrijpen en hem niet zullen laten verwijderen, maar alles 
zullen doen om hem te gehoorzamen. Een tumor stopt meestal met 
groeien en uitzaaien nadat wij zijn boodschap hebben begreopen. Wij 
dienen diep na te denken over de boodschap van de tumor, en onze hand 
veel leggen op de plaats waar de tumor zit, om de helende energie over 
te dragen vanuit onze hand. Wij dienen positieve gevoelens op te wekken. 
Zoek gelijkgestemden om met hen te spreken en om samen als positieve 
voedingsbron te functioneren.  Ga uw voedsel optimaliseren, want u bent 
wat u eet. Ook uw denken, want de mens is ook wat hij denkt. Ga uw 
lichaam ontgiften, drink gezuiverd en gevitaliseerd water.  Vermijdt 
zoveel mogelijk stress. U bent uw beste eigen arts en geneesheer. Het zou 
uniek zijn wanneer een robot zichzelf zou kunnen repareren wanneer hij 
stuk is.   Wij zijn geen robots, maar levende wezens, toegerust met een 
zelfgenezend vermorgen. Eenmaal een wond of botbreuk betekent niet 
dat wij voor altijd verwondt zouden zijn. Zelfherstel zorgt ervoor dat wij 
opgelopen mankementen zelf vanuit ons lichaam kunnen herstellen. Die 
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factor ‘herstel’ heeft onze Schepper in ons aanwezig gelegd. Vanzelf dat 
wij verantwoordelijk zijn om die factor zo sterk mogelijk te houden. Ons 
immuunsysteem dient optimaal te zijn om alle stress, gif en blessures de 
baas te blijven. Daniel DeVriendt legt uit hoe stress de gifstoffen in ons 
lichaam juist opstapeld, en hoe ons eigen lichaam er gif door aanmaakt 
wat een verstorende werking heeft. Bij vrouwen stapelt het gif zich 
meestal op in de borsten en bij mannen in de prostaat. Amputeren ervan 
is een gedachte die uit de middeleeuwen stamt. Niet doen.  Gebruik CBD-
wietolie en vitamine B-12  en kies voor het leven, wat een centrale factor 
ter genezing is. De wil om te leven doet wonderen, en wees dankbaar 
voor elke dag die u krijgt te leven. Ook dr. Herbert Benson  schrijft dat 
de kracht van zelfzorg aan onze eigen gezondheid troostvol is voor ons 
lichaam. En dat ons lichaam het vermogen bezit om eigen overtuigingen 
om te zetten in fysieke instructies ter genezing. Wijzelf kunnen het 
genezingsproces wel degelijk ondersteunen, waarbij chemische 
medicijnen overbodig zijn, althans veelal meer kwaad dan goed doen 
door alle bijwerkingen, etc. Zelfzorg omvat niet alleen voeding en 
lichaamsbeweging, maar ook de ontwikkeling van onze 
levensovertuigingen, waardoor het herstelproces wordt gestimuleerd.  

Ontstaan van kanker 

Kanker blijkt te ontstaan bij mensen die geen normaal periodiek bioritme 
vertonen, en daardoor het contact met het bioritme der natuur hebben 
verloren. Frits Popp ontdekte dat de fotonen die ons lichaam uitzendt een 
bioritme hebben, wat bij kankerpatienten verstoord is.  Zij hebben 
daardoor geen goed contact meer het de natuurlijke energie en 
krachtbronnen.  Waarschijnllijk ontstaat het gebrek hiervan in de epifyse, 
ons derde oog, waardoor verouderingen of wijzigingen in onze cellen 
ontstaan.  Gedachten hebben invloed op ons lichaam en kunnen ons 
immuunsysteem aansturen om kanker te bestrijden, aldus een aantal 
Schotse artsen. Wij kunnen ons ziek én of gezond eten en denken.  Al 
onze lichaamscellen dienen de juiste voeding en instructies te krijgen, 
welk proces zeer nauw luidt. De formatio reticularis is hierbij de centrale 
van alle binnenkomende en uitgaande opdrachten om alle processen in 
ons volgens  het juiste schema te laten verlopen.  In ons neurologisch 
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systeem sui de parasympaticus de hoofdboodschappar van de formation 
reticularis. Dat is onze inwenzige super intelligente computer in onze 
hersenstam, dus van nos bewustzijn. Wanneer de parasympaticus de 
opdrachten die het krijgt nietuitvoert, ontstaat er blokkade. De formation 
reticularis blijkt de zetel van de ziel te zijn, aangezien daarin het 
bewustzijn van waken en slapen zit.  Hier zetelt de Paradijsvogel volgens 
Agnes Navarro in haar boeken. Bewustzijn verhoging kan niet 
plaatsvinden wanneer deze formatio reticularis stuk of beschadigd is.  
Ook al onze zintuigelijke waarnemingen worden door deze formatio 
reticularis geregeld. Angst werkt erop in als een rem, werkt verlammend, 
en dat weten de volksdemagogen en geestelijken drommels goed.  

Wanneer een mens tot zelfbewustzijn komt en ontwaakt uit zijn kosmisch 
coma, ontwaken de oude Adam en Eva in ons.  Onze hersenstam lijkt net 
een tweeling. De oude Azteken zeiden dan ook dat in ons brein de 
gevederde slangegod Quetzalcoatl aanwezig was. Coatl = tweling. Dat is 
de Paradijsvogel. Wij hebben kennis van goed en kwaad nodig om op 
aarde te kunnen overleven. Agnes navarro erkent dat na 30 jaar medische 
ervaring en onderzoek geen enkel medicijn of apparaat liefde kan 
vervangen. Liefde en aandacht hebben wij nodig om lichaam en ziel tot 
samenwerking te brengen. Met chemische medicijnen kan men wel 
verdoven, maar niet echt genezen.  Het gaat in ons mensen om échte 
geluktoestanden te verkrijgen in het gebied van de hypothalamus, nl de 
nucleus ventro-medialis hypotholami, die daardoor geprikkeld wordt. 
Dan ontstaat er een paradijselijke rust en vrede in ons.  Het is de 
parasympaticus die zorgt om onze ziel en ons lichaam gezond te houden. 
De meeste mensen weten echte niet hoe zij moeten leven en denken, en 
weten ook niet wat ziekte betekent.  Veel mensen willen wel weten wat 
het doel van hun leven is, maar komen in de kerken niet verder. Zij 
ontvangen geen bevredigende antwoorden op hun levensvragen.  
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Cannabis geneest kanker: 20 
wetenschappelijke studies als 
bewijs  

 
, Ziekte, Kanker 

 

(Leef Bewust | Mike Verest) Cannabis wordt met de dag populairder en dat 
is niet voor niets. Cannabis heeft door de eeuwen heen zichzelf al 
bewezen als volwaardig medicijn in de strijd tegen heel veel verschillende 
soorten ziekten. Vooral nu is het medicinale gebruik van cannabis bezig 
aan een ware opmars. Cannabis wordt steeds vaker gebruikt in de strijd 
tegen kanker.  
 
Medici zeggen vaak: "Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dan cannabis 
kanker geneest". Dat is vreemd, want ik heb toch wel 20 wetenschappelijke 
studies gevonden die dit wel aantonen. Hierover meer in dit artikel. 
 
De wetenschap achter cannabis en kanker 
Hoewel cannabis bewezen effectief is voor een groot aantal aandoeningen, is 
dit artikel vooral gericht op de effectiviteit bij de behandeling van kanker. 

Cannabinoïden kunnen één van de beste behandelingen zijn tegen allerlei 
ziekten en kanker. Cannabinoïden activeren zogenaamde cannabinoïde 
receptoren in het lichaam. 

Het lichaam produceert zelf verbindingen die endocannabinoïden worden 
genoemd en ze spelen een rol in de vele lichaamsprocessen die een bijdrage 
leveren voor een gezonde omgeving. Cannabinoïden spelen ook een rol in het 
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(re)produceren van immuunsysteemcellen. Het lichaam regenereert deze het 
beste wanneer het verzadigd is met phyto-cannabinoïden. 

Cannabinoïden worden gevonden in cannabis maar ze zijn ook talrijk in 
hennep. Eén van de belangrijkste verschillen tussen hennep en cannabis is 
simpelweg dat hennep 0,3% THC (Tetra Hydro Cannabinol, de werkzame stof 
in cannabis) bevat terwijl cannabis 0,4% of hoger THC bevat. 

Technisch gezien stammen ze beiden van de Cannabis Sativa plant. Het is 
bewezen dat cannabinoïden kankercellen vernietigen, omdat ze een grote 
invloed hebben op de wederopbouw van het immuunsysteem. Meer en meer 
patiënten boeken door het gebruik van cannabis grote successen in de 
bestrijding van kanker. 

Houd in gedachten dat je cannabis niet moet roken maar moet innemen. 

Hieronder heb ik 20 wetenschappelijke studies verzameld die aantonen dat 
cannabis een effectieve behandeling en mogelijke genezing van kanker is. 

Hersenkanker/hersentumoren 
1. Een studie die is gepubliceerd in het British Journal of Cancer  en werd 
uitgevoerd door de afdeling Biochemie en Moleculaire Biologie aan de 
Complutense Universiteit in Madrid, heeft vastgesteld dat tetrahydrocannabinol 
(THC) en andere cannabinoïden de groei van tumoren remmen. 

Dit was de eerste studie waarbij de anti-tumor werking van cannabinoïden werd 
onderzocht. THC bleek de tumorcellen in twee van de negen patiënten te 
hebben verminderd. 

2. Een studie gepubliceerd in The Journal of Neuroscience onderzocht de 
biochemische processen in zowel acute neuronale schade als bij progressieve, 
neurodegeneratieve ziekten. 

Ze voerden een MRI onderzoek uit naar de effecten van THC en kwamen 
erachter dat de neuronale schade bij ratten waren verminderd. De resultaten 
van deze studie hebben bewezen dat cannabinoïden de hersenen kunnen 
beschermen tegen neurodegeneratie. 

3. Een studie gepubliceerd in The Journal of Pharmacology and Experimental 
Therapeutics bevestigde al het feit dat cannabinoïden anti-tumor 
eigenschappen bezitten. 



Over Kanker en Genezing                                                No.1037 

21 
 

Deze studie onderzocht het effect van cannabidiol (CBD) op menselijke glioom 
cellijnen. De toepassing van cannabidiol leidde tot een aanzienlijke daling van 
de levensvatbaarheid van glioom cellen. 

Een glioom is een hersentumor die uitgaat van de gliacellen. Het onderzoek 
concludeerde dat cannabidiol een significante antitumor werking heeft. 

4. Een studie gepubliceerd in het tijdschrift Molecular Cancer Therapeutics 
schetst hoe hersentumoren resistent geworden zijn tegen de huidige anti-
kanker behandelingen. 

Hierdoor is het van cruciaal belang om nieuwe geneeskundige strategieën te 
vinden die gericht zijn op het verbeteren van de prognoses van patiënten die 
lijden aan deze ziekte. 

Deze studie toonde ook aan dat tumoractiviteit in tumoren teruggedraaid wordt. 

Borstkanker 
5.  Een studie gepubliceerd in het Amerikaanse National Library of Medicine  en 
uitgevoerd door de California Pacific Medical Centre heeft uitgewezen dat 
cannabidiol (CBD) de celdeling van menselijke borstkankercellen onderdrukt. 

Het onderzoek toonde ook aan dat CBD de tumor massa aanzienlijk vermindert. 

6. Een studie gepubliceerd in The Journal of Pharmacology and Experimental 
Therapeutics  heeft vastgesteld dat THC en cannabidiol de groei van 
borstkankercellen drastisch verminderen. 

Ze bevestigde de potentie en de werkzaamheid van deze bestanddelen in de 
strijd tegen borstkanker. 

7. Een studie gepubliceerd in het tijdschrift Molecular Cancer toonde aan dat 
THC de tumorgroei verminderde. Onderzoekers stelden vast dat cannabinoïden 
de verspreiding van kankercellen afremden. 

Deze studie bewijst dat op cannabinoïden gebaseerde 
behandelingen succesvol kunnen zijn bij de bestrijding van borstkanker. 

8. Een studie gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of 
Sciences (PNAS) heeft vastgesteld dat cannabinoïden menselijke 
borstkankercellen afremmen en de verspreiding ervan tegengaan. 
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Longkanker 
9. Een studie gepubliceerd in het tijdschrift Oncogene en uitgevoerd door de 
Harvard Medical School Experimental Medicine Department heeft vastgesteld 
dat THC de migratie van longkankercellen afremt. 

Ze stellen dat THC moet worden onderzocht als nieuwe therapeutische 
behandeling in het beheersen van de groei en uitzaaiing van bepaalde 
longkankers. 

10. Een studie gepubliceerd in het Amerikaanse National Library of Medicine en 
uitgevoerd door het Instituut voor Toxicologie en Farmacologie van het 
ministerie van Algemene Heelkunde in Duitsland heeft uitgewezen dat 
cannabinoïden kankercellen afremmen. 

Deze effecten werden gezien in de primaire tumor cellen van een longkanker 
patiënt. 

11. Een studie gepubliceerd in het Amerikaanse National Library of Medicine , 
uitgevoerd door de Harvard Medical School, onderzocht de rol van de 
cannabinoïde-receptoren in longkankercellen. 

De wetenschappers bepaalden de doeltreffendheid en suggereerden dat ze 
moeten worden gebruikt voor de behandeling tegen longkankercellen. 

Prostaatkanker 
12. Een studie gepubliceerd in het Amerikaanse National Library of Medicine 
illustreert een afname van prostaatkanker cellen bij het inschakelen 
van cannabinoïde-receptoren. 

13. Een studie gepubliceerd in het Amerikaanse National Library of 
Medicine  beschrijft meerdere studies waaruit blijkt dat cannabis een effectieve 
behandeling is voor prostaatkanker. 

14. Een andere studie, gepubliceerd in het Amerikaanse National Library of 
Medicine heeft bepaald dat klinische testen van CBD tegen prostaatkanker een 
noodzaak is. 

Zij kwamen tot de conclusie dat cannabidiolen de levensvatbaarheid van 
prostaatkankercellen aanzienlijk afremmen. 

Bloedkanker/leukemie 
15. Uit een studie gepubliceerd in het tijdschrift Moleculaire Farmacologie bleek 



Over Kanker en Genezing                                                No.1037 

23 
 

dat cannabinoïden de groei afremmen van kwaadaardige cellen in 
mantelcellymfoom. 

De studie werd financieel ondersteund door de Zweedse Cancer Society, de 
Zweedse Research Council en de Cancer Society in Stockholm. 

16. Een studie gepubliceerd in het International Journal of Cancer heeft bepaald 
dat cannabinoïden anti-proliferatieve en pro-apoptotische effecten uitoefenen in 
verschillende vormen van kanker en in mantelcellymfoom. 

17. Een studie gepubliceerd in het Amerikaanse National Library of Medicine en 
uitgevoerd door de afdeling Farmacologie en Toxicologie van de Virginia 
Commonwealth University heeft vastgesteld dat cannabinoïden apoptose 
veroorzaken in leukemiecellen. 

Mondholtekanker/mondkanker 
18. Een studie gepubliceerd in het Amerikaanse National Library of Medicine 
laat zien dat cannabinoïden giftig zijn voor zeer kwaadaardige 
mondkanker tumoren. 

Leverkanker 
19. Een studie gepubliceerd in het Amerikaanse National Library of Medicine 
heeft vastgesteld dat THC de levensvatbaarheid van de menselijke HCC 
cellijnen (hepatocellulaire carcinoma cellijnen) onderdrukt en hun groei heeft 
verminderd. 

Alvleesklierkanker 
20. Een studie gepubliceerd in The American Journal of Cancer heeft 
vastgesteld dat toediening van cannabinoïden apoptose veroorzaakt heeft 
in menselijke pancreatische tumorcellijnen . 

Zij verminderden ook de groei van tumorcellen en remden de verspreiding van 
pancreatische tumorcellen. 

Voor de links naar de wetenschappelijke bronnen zie dit artikel. 
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Genezend Vermogen 

Henk Fransen 

 Hoopvolle ontwikkelingen 

Sinds het verspreiden van mijn visie begin januari ben ik verbaasd over 
de bijzondere ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Contacten met 
reguliere artsen, ziekenhuizen en organisaties die denktanks vormen en 
concrete projecten aan het initiëren zijn om regulier en alternatief met 
elkaar te verbinden. In deze nieuwsbrief lees je er meer over.   

In onderstaande teken-animatie heb ik nog een keer alles kort 
samengevat.  Ik werk momenteel hard aan het in de video genoemde 
EHBK-programma.  

Binnenkort daarover meer info.  

 Een greep uit de ontwikkelingen* 

* Ik hoop dat je er begrip voor hebt dat ik in de meeste gevallen geen 
namen van personen of ziekenhuizen kan noemen omdat een en  ander 
zich nog in de kwetsbare opstartfase bevindt. 

- Ik sprak begin februari met drie borstkankerspecialisten en ik was onder 
de indruk van hun holistische visie. Een ervan had zelfs een 
orthomoleculaire opleiding afgerond. 

- Ik ben benaderd door een organisatie die bestaat uit mensen uit het 
bedrijfsleven die hun kennis en expertise gratis inzetten om initiatieven 
te helpen realiseren die regulier en alternatief met elkaar verbinden. 

- Achmea heeft een project 'Leefstijlfactoren bij chronische ziekten' en 
AGIS een innovatiefonds chronische ziekten. 

- Een universiteitsziekenhuis is bezig om bij chronische ziekten 
leefstijlfactoren te integreren en wil in een pilotstudie de effecten van 
natuurgeneeskundige protocollen bij chronische ziekten onderzoeken. 
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- Op televisie is de laatste weken de macht van de farmaceutische 
industrie meerdere keren ter discussie gesteld door de politiek en door 
reguliere artsen. 

- Ik hoor van meerdere mensen dat reguliere instanties hun eis tot 
dubbleblind onderzoek, als enige maatstaf om behandelingen te 
accepteren, beginnen los te laten. 

- De Burgerbeweging, een nieuwe politieke partij met een sterk 
economisch programma, is nu ook de integratieve gezondheidszorg 
(alternatief en regulier combineren) in haar partijprogramma aan het 
profileren.  

- Het ziekenhuis in Bernhoven heeft een visie om zich in Nederland te 
onderscheiden op het vlak van de integratieve geneeskunde en brengt dat 
in de praktijk.  

- Een groep huisartsen in Nederland heeft als doelstelling om van hun 
stad een blue zone te maken (blue zones zijn gebieden op aarde waar 
mensen bovengemiddeld oud worden en weinig welvaartsziekten 
kennen). 

- Ik heb een boeiende man ontmoet die contacten heeft met grote 
reguliere organisaties (KWF, ziekenhuizen en zorgverzekeraars) om een 
leefstijlcentrum voor mensen met kanker op te zetten.  

Kortom: ik ben zeker niet de enige die in deze richting zijn weg zoekt. 
Wanneer we onze 'alternatieve' ideeën goed weten te verpakken staat 
regulier zeker open om daarin mee te denken of zelfs mee te bewegen.   

 Nog enkele andere zaken 

Zoals ik bovenstaand al aanstipte zijn er niet alleen in de geneeskunde 
vernieuwingen gaande, maar ook in de politiek, ons economische model, 
en vele andere marktsegmenten. Hier een mooi initiatief uit het 
onderwijs/opvoeding... Het wordt vormgegeven door een aantal jonge 
mensen waar ik veel respect voor heb.   
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Jaren geleden heb ik Stefan Hausner naar Nederland gehaald voor een 
workshop ziekte-opstellingen. Dit jaar heeft Hylke Bonnema hem 
gecontracteerd. Er zijn drie Masterclasses: ik geef er een over 
psychosomatiek, Stefan een over ziekte-opstellingen en Hylke een over 
het nieuwe opstellen. Je kunt je voor elke Masterclass apart inschrijven 
of alle drie de Masterclasses tezamen. Hier lees je er meer over...  

Met Albert Sonnevelt geef ik een workshop met de titel 'Genezen vanuit 
je hart'. De volledige opbrengst gaat naar Alpe d'HuZes. Lees meer... 

   

Leer het hart te gebruiken om jezelf en anderen te helen 

Je hart is een mysterieus orgaan. Naast de pompfunctie voor je 
bloedsomloop, staat het bij alle culturen in de wereld ook bekend als het 
centrum van de liefde. 
Hoeveel invloed heeft liefde op het aspect van ziekte en gezondheid? Ben 
je in staat om jezelf en anderen te genezen met de energie van liefde? 

Liefde als helende factor 

Henk Fransen (arts) en Albert Sonnevelt (psycholoog) nemen je in deze 
Masterclass mee in de boeiende wereld van psycho-neuro-
immulogie. Oftewel je leert hoe je jouw mentale, emotionele en 
relationele kwaliteiten kunt inzetten voor het versterken van je 
immuunsysteem. Je gaat inzien dat je nu waarschijnlijk 80% van de tijd 
bezig bent met zaken die maar weinig échte energie geven. Het geheim 
is om de 20% te ontdekken waar alle positieve resultaten te verkrijgen 
zijn. Je gaat ervaren hoe je de verschillende vormen van liefde kan 
inzetten voor het verkrijgen van een balans in je eigen leven, dat van je 
naasten en voor de rest van de wereld. Henk en Albert leren je een aantal 
eenvoudig toe te passen technieken, waarmee je direct aan de slag kan. 
Hierdoor breng je liefde in de praktijk 

Voor wie? 
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Deze masterclass Genezen vanuit je hart is voor iedereen die zichzelf of 
anderen wil helen met de kracht van liefde. Immers: Jouw gezondheid 
wordt voor een groot deel gevormd door het verlangen en de levenslust 
in je hart. 
Schrijf je in middels het formulier op deze pagina. 

Je leert in deze masterclass Genezen Vanuit Je Hart: 

 Welke specifieke levenservaringen een bijdrage leveren aan 
jouw levenskracht 

 Een bijzonder eenvoudige techniek waarmee je jezelf en jouw 
medemens de energie van dankbaarheid kunt geven 

 Hoe jezelf (weer) lief leert hebben en in relatie bent met anderen 

 Een belangrijke ademtechniek die het genezingsproces kan 
versnellen 

 Wat de doorslaggevende factor is voor het kiezen vanuit je hart 

 Hoe je met de kracht van verlangen jouw vitaliteit kunt 
versterken 

 De positieve invloed van verbondenheid op jouw hartskwaliteit 

Optimale genezing vanuit je hart heeft alles te maken met vertrouwen en 
openstaan voor de ondersteuning van jezelf en de mensen uit jouw 
omgeving. Leer hoe je Liefde voor jou kan laten werken op het moment 
dat je wordt geconfronteerd met ziekte of andere uitdaging. Ontdek hoe 
je weer balans krijgt in je leven met behulp van jouw genezende 
hartsverlangen. 

 

Dit zijn uw natuurlijke vermogens: 

Veel energie, sterk, wordt niet snel moe 
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 Kampt niet met vermoeidheid 

 Kan stress goed aan 

 Is, zelfs op latere leeftijd, fris, jong, vief en actief 

 Heeft een goede kwalitatieve slaap 

 Heeft een goede spijsvertering 

 Kampt niet met ouderdomsovergewicht 

 Heeft een gladde, gezonde huid zonder puisten en uitslag 

 Heeft geen haaruitval, heeft glanzend haar dat niet snel vet wordt 

 Heeft gezonde en sterke nagels 

 Is mentaal fris, kan zich goed en lang concentreren 

 Heeft een goed geheugen 

 Is niet kribbig, niet nerveus, maakt zich niet te veel zorgen, windt 

zich niet onnodig op 

 Geniet van het leven, vindt dat het leven vreugdevol is 

 Is opgewekt, optimistisch 

 Is niet vatbaar voor bacteriën, virussen of andere besmettingen 

 En lijdt vanzelfsprekend niet aan ernstige ziektes 

 info@lenkeiboeken.nl] 

  

ZELFGENEZING 
 
Het zelfgenezend vermogen van je lichaam is onbeperkt. Er zijn 
zelfs gevallen bekend van afgehakte vingers die terug groeiden. 
Het lichaam heeft ook een knap vermogen om je te waarschuwen 
als jij je geest ondermijnt met teveel stress. Je alarmsysteem 
detecteert angst? Als er sprake is van een vlucht- of vechtsituatie 
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en het lukt om in actie te komen, mooi. Als ontsnappen en weer 
ontspannen structureel niet lukt, plop: dan word je ziek. Die 
ziekteverschijnselen worden gereguleerd door een klein kliertje in 
je hersenen, de amygdala, dat je emoties moet verwerken. Als je 
diep ontspant, kun je zelfs weer genezen van blindheid, aids, 
hartkwalen en kanker. Vooral de nieuwe auto-immuunziekten zijn 
gevoelig voor dit proces. Als je niet aan het werkt gaat, met het 
achterliggende trauma, ga je op den duur dood. Lees ook even 
wat over het werk van de volop belachelijk gemaakte Dr. Ryke 
Kramer.   

De Wonderplant 

 Vandaag sta ik even stil bij een zeer belangrijk thema dat ik me 
persoonlijk zeer nauw aantrek omdat ik in het verleden en recent weer 
geconfronteerd ben met de genadeloze gevolgen van deze enorm 
onderschatte ‘lichaamsdelen’ en de kwalen die zich hier kunnen 
voordoen. 
Gelukkig bestaat er een natuurlijk product dat een perfecte natuurlijke 
preventie vormt tegen deze kwalen en bovendien heeft dit product nog 
een fantastische werking op onze huid waardoor deze veel soepeler blijft, 
rimpelvorming vermindert en je een jonger uiterlijk geeft.  
Vandaar dat dit natuurlijk product al tientallen jaren de naam  
“ WonderPlant ” draagt.   

Indien het van mij zou afhangen zou ik echt iedereen haast willen 
verplichten om dit product dagelijks te gebruiken.  

Echt waar, je zal jezelf de rest van je leven dankbaar zijn. Echter, ik kan 
je er alleen maar over berichten. De actie, zoals ook bij de andere tips en 
adviezen die ik je geef, ligt volledig bij jou. Toch wil ik vandaag je 
bijzondere aandacht vragen omdat ik het werkelijk zeer belangrijk vind 
dat je goed inziet wat de generatie van de 20ste eeuw mogelijk te wachten 
staat.  En je hoeft mij echt niet te geloven…wanneer je in Google de term 
“ wonderplant “ intikt, kom je gegarandeerd uit bij…   
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Aloë Vera.  

Wanneer je mijn leeftijd hebt dan ben je met deze kwalen normaal gezien 
nog niet bezig. Zeker wanneer je in Azië verblijft, zoals ik, wordt je hier 
zelden of nooit mee geconfronteerd.  
In het Westen is deze kwaal echter in volle opmars.  
 
Ik heb het over darmkanker. Vandaag de dag worden we steeds vaker 
geconfronteerd met mensen die lijden aan één of andere vorm van 
darmkanker. Tot voor kort had ik er nooit echt bij stil gestaan tot ik er 
persoonlijk mee geconfronteerd werd toen eerst mijn moeder en enkele 
jaren later mijn vader ermee in aanraking kwamen.  

Gelukkig is alles (voorlopig) goed gekomen, na de nodige operaties, 
chemo en recuperatie maar 100% gerust voel je jezelf niet meer. Wat 
vooral een indruk op me maakte zijn de psychologische gevolgen van 
dergelijke confrontatie met deze kwaal.  

Je leest de bezorgdheid af van hun gezichten. Ze strijden met iets wat 
onzichtbaar is en wat toch een gigantische impact heeft op de kwaliteit 
van het dagelijks leven.  

Zo herinner ik me nog goed welke enorme angst mijn moeder had toen 
ze te horen kreeg dat er een reële kans was dat ze verder door het leven 
zou moeten met een stoma. Ik weet het, dit is geen leuk onderwerp en 
net daarom wil ik je er NU even je aandacht voor vragen zodat je het later 
niet van naderbij dient te ervaren.  

 Mijn moeder werd op slag tien jaar ouder wanneer ze dit nieuws 
vernam. Je zag haar levenslust zo uit haar wegstromen. Ze voelde zich 
geraakt in haar fierheid, haar trots om op een waardige manier haar oude 
dag te mogen beleven. Zij zag het echt niet zitten om het laatste deel van 
haar leven te moeten leven met een stoma.  
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Ik kon me toen heel goed terugvinden in haar gevoelens en angsten. Wat 
een geweldige ingreep en impact zou dit hebben op haar dagelijks 
leven… 
Opstaan zou nooit nog hetzelfde zijn. In de spiegel kijken zou niet meer 
hetzelfde zijn,…, talrijke andere dagdagelijkse zaken zouden compleet 
anders worden…  

Gelukkig is de, uiteindelijk zeer zware operatie, goed verlopen en 
hebben de dokters ervoor kunnen zorgen dat een stoma op het nippertje 
is kunnen vermeden worden. Wat was mijn moeder opgelucht toen ze dit 
nieuws vernam wanneer ze ontwaakte na de operatie.  

Indien het toch anders was uitgedraaid, zou zij dankzij een stoma toch 
nog een redelijk ‘normaal’ leven hebben kunnen leiden, alleen denk ik 
dat ze dit psychologisch moeilijk zou hebben kunnen verwerken.  

 Nauwelijks anderhalf jaar later was mijn vader aan de beurt. Diagnose : 
darmkanker. Spoedoperatie en daarna ‘chemo’ op hoop van zegen. Ook 
hier is alles gelukkig goed verlopen en voorlopig is alles onder controle.  
Jammer genoeg heeft niet iedereen evenveel ‘geluk’ dan mijn ouders. 
Nog in onze familie, een zeer jammerlijk voorval… amper 37 jaar en 
zwaar uitgezaaide darmkanker waren de diagnose.  
Vol goede moed en optimisme vecht hij momenteel nog steeds voor zijn 
leven, goed beseffend dat ook de geneeskunde begrensd is in haar 
mogelijkheden…  

Wanneer een kwaal, een ziekte plots zo een impact heeft op je directe 
familie en vriendenkring dan ga je, in mijn geval toch, even nadenken en 
ga je op onderzoek uit.  
 

Waarom komt er steeds meer darmkanker voor?  

Het antwoord is jammerlijk simpel : onze voeding.  

De generatie van de 20ste eeuw is op een heel andere manier beginnen 
eten dan onze groot- en voorouders waardoor onze darmen meer en meer 
te verduren krijgen. Verder ontstaan er bijna dagelijks nieuwe 
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voedingsingrediënten, smaakmakers, chemische smaak- en 
bewaarstoffen etc. die allemaal door onze darmen dienen verwerkt te 
worden. Daarnaast eten we steeds eentoniger, met minder groenten en 
vezels die net zo heilzaam zijn voor de darmen.  

Een eerste zeer gezonde remedie om darmkanker te voorkomen is dus 
zeker en vast het toepassen en volgen van Het Mentale Dieet Plan zelf.  
 
Waarom?  Omdat Het Mentale Dieet Plan je zelf leert om evenwichtige 
en gevarieerde voeding te eten met de juiste aandacht voor groeten en 
vezels. De juiste combinatie van Alfa, Beta en Gamma dagen zorgen dat 
je darmen de nodige ‘gymnastiek’ krijgen om ze fit en gezond te houden.  

Wat je ook eet, je darmen blijven een zeer belangrijke en belastende 
functie uitoefenen in je lichaam. Ze dienen namelijk de energie, 
vitaminen en mineralen uit je voeding te filteren zodat je lichaam 
voldoende energie krijgt om te functioneren.  Gevolg hiervan is dat er 
natuurlijk ook reststoffen of afvalstoffen achterblijven die via de 
natuurlijke weg afgevoerd worden. Wanneer je echter niet regelmatig je 
darmen eens ‘reinigt’ ( cleansing genoemd) dan blijft er nu en dan wel 
eens ‘iets kleven’ aan je darmwand. En dit zijn mogelijke kiemen van 
darmkanker.  

Tot hier de ietwat plastische omschrijving van je darmstelsel. 

Wat heeft de Wonderplant Aloë Vera hier nu mee te maken?  

  
Wel, alles!  

Aloë Vera bevat een aantal enzymen die het lichaam helpen bij het 
afbreken en verteren van voedsel. Door deze unieke eigenschap gaat Aloë 
Vera ervoor zorgen dat je darmen van binnen gereinigd worden zodat de 
plakken en restafval die eventueel tegen je darmwand plakten loskomen 
en afgevoerd worden.  
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Gevolg hiervan is dat je darmwand weer beter de nodige vitamines, 
mineralen en energie uit je voedsel kan sorteren waardoor jij je veel 
energieker en fitter gaat voelen!  
 

  

Doordat er geen afvalresten meer tegen je darmwand plakken, 
functioneren je darmen beter en blijven ze ook in een optimale conditie.  
 

  

Daarom vind ik Aloë Vera een product dat iedereen op zijn dagelijks 
menu dient te zetten.  

  

Nee, ik wil je zeker geen nodeloze angst aanjagen. Ja, ik wil je wel 
waarschuwen en je preventief trachten te helpen.  

Net zoals ik je wil helpen om BLIJVEND Je Ideale Gewicht te bereiken. 
Waarom wil je dit?  

  

Toch ook voor een stuk als preventie voor de toekomst, of niet soms?!  
 

  

Je wil er inderdaad nu leuk en fit uitzien en tegelijkertijd besef je dat 
enkele kilo’s minder beter zijn voor je gezondheid op lange 
termijn…suikerziekte, hard en vaatziekten, cholesterol, hoge bloeddruk, 
etc… 
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Met Aloë Vera is het net zo; je voelt je onmiddellijk fitter en jonger en je 
geeft je darmen mogelijk de beste preventie en verzorging die er bestaat.  

  

Daarnaast bevat Aloë Vera nog tal van andere helende en verzorgende 
eigenschappen en dat is net waarom het al jaren de Wonderplant wordt 
genoemd. 

  

  

Ik som je de voordelen eventjes op zodat je een goed beeld krijgt van 
wat Aloë Vera voor jou, je gezin en je leven kan betekenen.  

 

  

  

  

1. Ik heb het reeds vermeld, Aloë Vera zorgt voor een optimale 
spijsvertering dankzij de enzymen die het bevat. Dit verbetert 
de darmfunctie en vermindert constipatie. Voedingstoffen 
worden beter en makkelijker opgenomen in het lichaam 
waardoor je jezelf fitter en jonger voelt.  
Het regelt ook de verhouding tussen bacteriën en gisten, iets 
waar ook steeds vaker mensen last van hebben. Net zoals de 
Probiotics ( zoals Actimel, Activia, etc) kan Aloë Vera helpen 
deze situaties te normaliseren en dit goedkoper dan met 
Probiotics.  

  

  

2. Een jongere en soepelere huid. Je hoeft me niet te geloven maar 
Aloë Vera doet echt wonderen voor je huid. Wist je trouwens dat 
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de meeste grote cosmeticamerken Aloë Vera in hun zalfjes en 
crèmes hebben zitten als geheim wondermiddel?! Misschien 
denken de mannen nu dat ze dit niet verder dienen te lezen…let 
even op…  
Aloë Vera bevat een aantal essentiële voedingstoffen die de 
basiscellen van onze huid voeden. Hierdoor zijn de nieuwe 
huidcellen veel sterker en energieker en kan je huid haar vitale 
functies beter vervullen.  
 
Gevolg van dit alles is dat je huid er veel elastischer van wordt 
en er dus veel beter (jonger) uitziet. Aloë Vera heeft een positieve 
werking bij de behandeling van normale huid en zeker ook 
wanneer je een droge huid, gekloven of gevoelige huid hebt. 
 
Ook bij de behandeling van Acné en Psoriasis kan Aloe Vera 
helpen omdat het de aanmaak van nieuwe huidcellen bevordert 
en de dode huidcellen sneller doet afvoeren. Hoe voedt de huid 
en helpt tegen ontstekingen en kleine wondjes.  

  

  

3. Roos en haaruitval. Nu hebben we terug de volle aandacht van 
de mannen ;-)  Inderdaad, Aloe Vera biedt hier ook 
een stimulerende werking. Let op, ik zeg niet dat je hier 
wonderen dient te verwachten hé maar omwille van de 
eigenschap om celgroei te stimuleren, heeft het hierop een 
stimulerende werking. 
  

4. Aloë Vera bevat talrijke belangrijke mineralen zoals calcium, 
natrium, kalium, ijzer chroom, magnesium, koper, zink, … De 
wortels van de plant zijn zeer goed in staat om deze mineralen te 
ontrekken aan de rijke mineraalgronden waarin de plant groeit. 
Je hebt hier dus een hoop voedingssupplementen in één enkel 
makkelijk drankje.  

  

Over Kanker en Genezing                                                No.1037 

36 
 

5. De plant zit vol met een uitgebreid gamma aan vitaminen en 
spoorelementen. In plaats van dus afzonderlijk vitamine en 
voedingssupplementen in te nemen vind je alles wat je lichaam 
nodig heeft in één en dezelfde plant.  

  

6. Je verhoogt je weerstand tegen ongunstige bacteriën. In het 
binnenste van het blad van de Aloë Vera plant bevinden zich een 
lange keten van polysacharide. Deze hebben de eigenschap om 
ons te beschermen tegen kwaadaardige bacteriën.  

  

7. Tot slot, door het drinken van Aloë Vera krijg je de belangrijkste 
ingrediënten en bouwstenen binnen die vandaag de dag in te lage 
dosis terug te vinden is in de genetisch gemanipuleerde groeten 
en fruit. Aloë Vera bevat maar liefst 19 van de 20 aminozuren 
die het menselijk lichaam dagelijks nodig heeft!  
 
Wanneer je bovendien weet dat ons lichaam de meeste van deze 
aminozuren niet zelf kan aanmaken, zal je begrijpen hoe 
belangrijk een juiste inname van deze stoffen is voor een goede 
gezondheid en weerstand.  

  

  

Ziezo, tot hier mijn pleidooi voor een gezonde dagelijkse portie Aloë 
Vera. Echt waar, je zal het jezelf niet beklagen en je zal je binnen enkele 
dagen veel fitter en energieker voelen.  

  

  

Verbaas je er ook niet over wanneer je vrienden of collega’s je na enkele 
weken gaan vragen of je een verjongingskuur of een ‘facelift’ gehad 
hebt?! 
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Niet voor niets wordt deze plant reeds jaar en dag de wonderplant 
genoemd en Aloë Vera is hard op weg om een minstens 
even  belangrijkere plaats in te nemen dan Omega 3, hetgeen bovendien 
ook een zeer belangrijk voedingssupplement is dat ik je ook warm kan 
aanbevelen. 
 

  

Omdat het een plant is die meer en meer in de aandacht komt, zijn de 
leveranciers dan ook als paddenstoelen uit de grond aan het komen.  
 

  

Echter, wil je de wonderbaarlijke werking van de plant ook 
daadwerkelijk ervaren is het belangrijk dat je de echte, kwaliteitsvolle 
Aloë Vera plant en zijn extract gebruikt en geen commercieel 
afkooksel.  
 

  

Daarom is er een wereldwijde organisatie opgericht, The International 
Aloë Vera Science Council ( IASC) die een certificaat uitreikt aan 
producten en producenten die de kwaliteitsnormen handhaven. 
 

  

Jammer genoeg ga je deze certificaten  niet terugvinden om de producten 
die je vindt in de supermarkt of de drogist op de hoek. Je kan deze 
eventueel vinden bij een speciaalzaak of je apotheker, al zal je ook hier 
niet altijd succes oogsten.  
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Wij hebben uiteraard ook het certificaat van de IASC, hetgeen je 
linksonder het logo vindt in het winkeltje. 

  

  

Ga Hier Naar Het Aloë Vera Winkeltje 
 

  

  

Wanneer je Aloë Vera eens wil uitproberen dan kan je het hier 
gemakkelijk bestellen via de link hieronder. Je kan je bestelling online 
opgeven en enkele dagen later heb je het in huis.  
 
Klik op de link hieronder : 

  

  

Ga Hier Naar Het Aloë Vera Winkeltje  

  

Wens je de Aloë Vera effecten nog te verbeteren dan is een gezonde 
colon cleansing zeker aan te raden. Dergelijke cleasing reinigt je dikke 
darm zodat je meer energie hebt, minder last van constipatie, minder 
opgeblazen buikgevoel en een betere opname van de stoffen garandeerd. 

Je doet best 2x tot 3x per jaar zulk een cleansingkuur en het is werkelijk 
zeer gezond voor je dikke darm. 'Digest It' is wereldwijd de grootste 
leverancier van probiotica die als uiterst efficient worden omschreven. 



Over Kanker en Genezing                                                No.1037 

39 
 

Het zijn deze probiotica die al het nodige zware werk bij je zullen 
uitvoeren ;-) 

(Op hun site vind je meer toelichtingen.)  

Je hebt verder geen enkele verplichting al dien ik je wel te waarschuwen 
voor het volgende :  
  

94% van de mensen die in het winkeltje gekocht hebben worden vaste 
klanten, hetgeen wil zeggen dat ze geregeld terug een bestelling plaatsen.  
 
Rarara, waarom ze dit zouden doen?! 

  

94 procent!  
Dat is inderdaad een zeer hoog tevredenheidpercentage.  

Omdat het werkt en echt zo gezond voor je is… 
 

  

Eén plant, een drankje in plaats van talrijke vitamine supplementen, 
magnesiumpillen, extra mineralen etc. Niet alleen kom je veel goedkoper 
uit maar bovendien en veel belangrijker veel gezonder. 

  

  

  

Ga Hier Naar Het aloë Vera Winkeltje  

  

  

Over Kanker en Genezing                                                No.1037 

40 
 

  

Bovendien zal je jezelf veel energieker en fitter voelen en je zal er 
merkelijk jonger en fitter uitzien!  
 

  

Wil je echter een ‘natuurlijke facelift’ ondergaan, dan kan ik je zeker en 
vast de Sonya Skinn Care Collection aanbevelen, alhoewel dit niet echt 
goedkoop is. ( echter veel goedkoper dan een echte facelift ;-)  

  

  

  

Veel plezier bij je verjongings- en vitaliteitskuur!  

  

Ik raad het je werkelijk aan.  
Je zal er veel plezier en gemoedsrust mee beleven.  

   
Tot binnenkort.     

  

 

Auteur van ” Het MENTALE Dieet Plan " 
Ontdek RISICOLOOS Het Mentale Dieet Plan 

 
 
P.S. Een dagelijkse portie van 30 tot 60ml Aloë vera gel wordt 
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aangeraden. Je kan dit mengen met je 'Godendrank'.   
Bestel een busje Aloë Vera gel door te klikken op de link hieronder. Je 
lichaam zal je dankbaar zijn! 

  

Ga Hier Naar Het Aloë Vera Winkeltje!  

  

Ben je nog niet gestart met het Mentale Dieet Plan, klik dan op de link 
hieronder om het nu uit te proberen.  
 
Je kan er alleen maar bij winnen : 

  

  Ontdek RISICOLOOS Het Mentale Dieet Plan 
  

Geef je bestelling pas door wanneer je 100% gemotiveerd en 
overtuigd bent.  

  

Wil je het rapport graag downloaden zodat je het  
makkelijk kan raadplegen? 

 
Klik dan op de link hieronder om het onmiddellijk te downloaden : 

 http://www.WegMetDieKilos.com/bonus/dewonderplant.pdf 
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 Waarom zijn tumoren altijd hard? 

Published on 18 juli 2018 door Linda Woudstra34 reacties  
 Lieve volgers, 

Ik schrijf voor het eerst sinds lange tijd, mijn ervaringen nog maar weer 
eens op. Ik heb kanker proberen te negeren, vergeten, op te lossen, 
vernietigen, ermee proberen te leven en niets bracht mij ook maar een 
stap dichter bij de oplossing, totdat ik enkele weken geleden weer tegen 
een limiet aanliep en opnieuw een inzicht heb verworven over de 
WERKELIJKE OORZAAK van kanker! 

Let op! Deze post bevat foto’s van een open wond met een tumor. 

Op mijn website beschrijf ik al wat kanker is en hoe het werkt in relatie 
met stress en dat is nog steeds helemaal waar! Stress en meer specifiek 
cortisol, is een signaal voor het lichaam om aangepaste cellen te maken. 
En dat doet het door een andere transcriptiefactor (Nf-KappaB) voor het 
kopiëren van het DNA te gebruiken. Hierdoor ontstaat een aangepast 
DNA of software aansturing van de cel. Met Nf-kappaB worden zo’n 
200 genen aangepast, die voor het merendeel in verband worden 

gebracht met kanker.  
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En tegelijkertijd wordt door het lichaam het P53 gen dat het 
immuunsysteem activeert om  DNA mutaties op te sporen, uitgezet! 
Waardoor je immuunsysteem het “foute” DNA JUIST NIET gaat 
opruimen. Mij lijkt het, dat wanneer het lichaam dit soort nadrukkelijke 
maatregelen neemt, het wel de bedoeling MOET ZIJN om aangepaste 
(kanker)cellen te maken. 

Wat zou de noodzaak voor deze specifieke cellen zijn? 

Ons lichaam heeft tijdens een stress reactie, waarbij eerst adrenaline en 
daarna cortisol in de bloedbaan komt, 3 opties: fight, flight and freeze. 
Voor de eerste twee moet er heel veel energie beschikbaar zijn, om alle 
spieren van energie te voorzien, zodat je een kans maakt het te 
redden.  Via het hormoon glucagon dat net als het hormoon insuline, 
ook door de alvleesklier wordt uitgescheiden, gaat de lever extra suikers 
in het bloed brengen.  Maar hoe zit het met de freeze reactie? Wat 
gebeurt er met al de extra suikers in het bloed als je niet gaat rennen en 
vechten?? 

Juist, de alvleesklier kan niet tegelijkertijd meehelpen suikers in het 
bloed te brengen, om ze er ook weer direct uit te halen met insuline. Dat 
zou buitengewoon onlogisch zijn. En toch zou dat wel moeten gebeuren 
want zoveel extra suikers zijn gevaarlijk voor het lichaam. Het bloed 
wordt er dik en traag van en biedt een voedingsbodem voor allerlei 
micro organismen om te gaan groeien. Dus?  Teveel suikers, die niet 
direct gebruikt worden zijn bijzonder gevaarlijk! 

Omdat teveel suikers in je bloed, tot coma en onmiddellijke dood 
kunnen leiden, vind ik het niet vreemd dat het lichaam een back-up 
programma heeft om in het geval de suikers niet voldoende worden 
ingezet, deze ook direct weer onschadelijk kunnen worden gemaakt, 
door ze om te zetten naar melkzuur. En daarvoor zijn dan speciale en 
heel specifieke cellen in actie gekomen, die wij kankercellen noemen. 
Deze kennis heb ik grotendeels gekregen na het volgen van de lezingen 
van Pierre Capel, die de connectie met stress en kankercellen geweldig 
beschrijft in zijn boek “Het emotionele DNA”. 
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Report this ad 

De reden dat er zoveel meer kanker is, is tweeledig; we hebben veel 
meer stress en kunnen niet ontspannen; en ons voedsel wat steeds vaker 
uit bewerkt voedsel bestaat, zoals brood, pasta’s etc bevat zonder 
uitzondering een grote hoeveelheid schimmels en gisten. En een 
gestrest lichaam maakt onvoldoende sterk maagzuur aan om deze 
pathogenen te doden, ze gaan dus onze darm in en nemen daar 
langzaam de boel over. Nog een antibiotica kuurtje erbij en de kiem is 
gelegd voor kanker. 

Is het lichaam dom? 

Maar ook Pierre, legt nog niet het verband met suikers en dus dat het 
lichaam er een hele goede reden voor heeft, deze specifieke cellen te 
maken. Ik kan dat ook wederom niet bewijzen, maar ik observeer en pas 
hier logica op toe van de koude grond, door vragen te stellen. En die 
simpele vraag is steeds, waarom maakt het lichaam kankercellen aan? 
Want ik kan maar niet aanvaarden, dat ons lijf stomme dingen aan het 
doen is. 

En dus is de vervolg vraag: welk probleem wordt ermee opgelost? En 
zo kom ik op het probleem van teveel suikers in het bloed, door 
aanhoudende stress. Echter er bleef nog een belangrijke vraag voor mij 
onbeantwoord en die is: “Waarom maakt het lichaam tumoren aan?”. 

Ik heb een hele tijd gedacht dat dit voortkomt uit de ongebreidelde 
suiker toename in het bloed, waardoor het nodig is om een suiker 
verslindende fabriek aan te leggen. Maar dit strookte na verloop van tijd 
niet met mijn eigen observaties in mijn lichaam met kanker. Ik heb 
immers al meer dan 10 jaar kanker en ik heb zowel in mijn borst als 
sinds 5 jaar ook in mijn oksel een tumor en die groeit en krimpt en 
groeit en krimpt…! 

Report this ad 
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Waar is al dat gejojo toch goed voor? Zijn dat de suikers? Toen over de 
jaren mijn stress echt is afgenomen, echt voelbaar en merkbaar ook 
voor mijn omgeving,  begon de vraag over tumor vorming me steeds 
meer bezig te houden. Het lijkt niet logisch. Tenzij…ik iets over het 
hoofd heb gezien? 

Behalve stress is er een andere belangrijke factor bij tumorgroei 

Het lichaam is dusdanig complex dat dit gemakkelijk het geval kan zijn 
en je daar dus ook echt rekening mee moet houden. Want hoe goed mijn 
hypothese ook is, ik weet meer niet dan wel. Mijn hypothese moet dus 
ook leidden tot iets in de werkelijkheid wat daarmee strookt. En dat was 
na de zomer van 2017 niet meer het geval. In het voorjaar van 2017 
verdween mijn tumor ineens als sneeuw voor de zon en ik ga met jullie 
voor het eerst publiek mijn foto’s delen. Zoals je kunt lezen op deze 
blog, heb ik mijn tumor in 2015 behandelt met zwarte zalf, waardoor ik 
nu al meer dan 3 jaar een wond heb, waar de tumor uit groeit. Ik raad 
het gebruik van zwarte zalf, nogmaals iedereen af! Het is te pijnlijk en 
uiteindelijk niet vol te houden en dus niet de finale oplossing voor 
kanker. 

Tumor jan-juni 2017  

Echter ik kan door de wond nu wel heel goed het verloop van de ziekte 
zien. Ik behandel de wond dagelijks met MMS, maar stop daar op een 
gegeven moment ook weer mee. Ik denk dan niet dat dat het de MMS is 
wat aan de genezing bijdraagt, maar gooi het volledig op mijn nieuwe 
mindset… Echter ik heb het achteraf gezien gewoon helemaal mis. Ik 
stop met de MMS omdat ik mezelf niet langer wil pijnigen want elke 
dag brand de MMS in mijn wond en zorgt dat cellen aan de oppervlakte 
afsterven. Ik haal oorzaak en gevolg door elkaar en besluit mijzelf 
zachtaardiger te behandelen. Dat is niet de juiste weg, zo weet ik nu… 
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En helaas, beter dan deze foto in juni 2017 werd het dan ook niet, er 
kwamen weer knobbels en bobbels bij. Het ging weer wat beter en weer 
wat slechter…, met mijn stress ging het navenant op en neer, maar ik 
wist voor mezelf heel erg zeker dat ik een echt heel groot deel van mijn 
eerdere trauma’s echt had overwonnen, dus wat was de oorzaak van de 
fluctuaties??? Ik wist dat ik verder  moest zoeken. Ik had het antwoord 
toch nog niet helemaal gevonden. 

Eind 2017 was ik weer terug bij af en zag mijn tumor er weer net zo uit 
als in januari van 2017. Wat had ik al die tijd nog niet gezien en over 
het hoofd gezien? Wat gebeurde er in 2017? Wat ging goed en waar 
ging het weer fout? 

Report this ad 

Ik heb de belangrijkste gebeurtenissen en inzichten nog een keer op een 
rij gezet: 

Begin 2017 keto or no keto? 

Ik ga in de tweede week van januari naar Italië naar André Hartel en 
blijf daar 10 dagen. André heeft longkanker en samen wisselen we 
ervaringen uit en delen we ons lief en leed. Dat is op zichzelf al 
ontzettend heilzaam en ik ben  André daar tot op de dag van vandaag 
dankbaar voor, ook al hebben onze wegen zich op dit moment weer 
gescheiden.  André is helemaal overtuigd van de keto aanpak. Geen 
suikers en zoveel mogelijk zuurstof het lijf in brengen met zuurstof 
therapie en kortstondige inspanning. 

Ik blijf vragen stellen die niet tot logische antwoorden leidden. Onder 
andere dat kanker altijd in de aanwezigheid van zuurstof gedijt, het 
heeft zuurstof nodig. Het maakt nota bene bloedvaten aan en daar zit 
altijd zuurstof in, dus de Warburg’s theorie dat kanker door 
zuurstofgebrek ontstaat, gaat wat mij betreft gewoon niet op. 

Ik volg wel de gedacht van de vermindering van suiker inname en 
schrijf daar ook mijn artikel over en blijf ook vandaag nog een 
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voorstander van het keto dieet. In de zin dat je je lijf voldoende goede 
vetten moet bieden en dat we veel meer minder moeten eten dan we 
doen en vooral op suikers moeten minderen en zorgen dat door te 
vasten ons lijf geregeld omschakelt naar vetverbranding. Volledig 
ketonisch eten, ben ik geen voorstander van, omdat fruit dan vrijwel 
niet meer gegeten kan worden en ik denk dat we vele soorten fruit maar 
ook bonen en aardappels nodig hebben. Dat neemt niet weg dat je 
lichaam wendbaar moet zijn en dus kan het geen kwaad om een keto 
dieet te volgen. 

Report this ad 

Maar eigenlijk ben ik geen voorstander van extreme diëten, tenzij je een 
omschakeling probeert af te dwingen, dan is een dieet de enige manier 
om dat te forceren, maar dan moet je het ook zeer strikt toepassen. Maar 
nooit langer dan 6 weken, meer is niet effectief en gaat je lichaam zich 
er tegen verzetten, hoe dan ook! 

Ik laat het keto dieet dus vanaf april/mei grotendeels varen, maar hou 
vast aan veel meer vet en intermitted fasting. Ik eet niet na 20.00 uur en 
vast tot 12.00 uur de volgende dag. 

Oud zeer 

In de twee weken met André neem ik het besluit dat ik het slepende 
conflict ,dat in mijn huwelijk speelt sinds de abortus in 2008 voor eens 
en altijd wil oplossen. Die gebeurtenis heeft ons allebei veel pijn gedaan 
en ik weet dat al die jaren er nog steeds iets knaagt en dat dit opgelost 
moet worden tussen ons. In de weken die volgen, slagen we erin dan 
toch eindelijk woorden te vinden voor onze gevoelens en elkaar op 
zielsniveau eindelijk weer te vinden. Ik ben opgelucht en blij. Onze 
relatie heeft ondanks alles stand gehouden en wij slagen er na 10 jaar 
eindelijk in, om ook het laatste restje oud zeer op te ruimen! 

Stress of overgang? Of beiden? 
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In de weken erna begon mijn tumor te verdwijnen! Ik vertel het na 6 
weken aan een vriendin waarvan ik denk, die zal met mij mijn 
blijdschap kunnen delen en dan reageert ze vrij koel en denk ik 
WTF@##K!! Ik ben verbijsterd over de onderkoelde reactie die ik niet 
alleen van mijn vriendin krijg, maar ik zie die bij meer mensen. Ze 
durven niet te geloven dat het misschien wel helemaal waar is wat ik 
zeg. Stel je voor, wat dan? Ja dan hebben we dus een probleem! Door 
zulke reactie raak ik van m’n pad af en meteen begint de tumor weer 
knolletjes te vormen. Is dat de invloed van stress? Vanaf juli, ben ik de 
opgaande lijn ineens kwijt. Eind van de zomer lijkt het, dat ik het alsnog 
onder controle krijg, maar tegen september zit de groei er opnieuw goed 
in. 

Ik merk vanaf het voorjaar 2017 dat ik ook in de overgang begin te 
komen, mijn menstruatie wordt onregelmatig en in de zomer merk ik 
dat ik eigenlijk niet meer menstrueer. In de overgang is de invloed van 
oestrogenen ineens veel groter omdat de eileiders geen progesteron 
meer produceren…dus ja alles groeit! De vleesboom in mijn buik 
begint weer te groeien, die was met de tumor samen bijna verdwenen. 
Ik zie op mijn huid allerlei vlekjes ontstaan en wat wildgroei, wat ik er 
met een pincet rücksichtslos af pluk…Ik had dat ook ineens tijdens mijn 
twee zwangerschappen, overal op mijn buik ineens kleine ruwere 
roestvlekjes! In oktober krijg ik ook de bekende opvliegers, het 
nachtzweten en slaap ik voor geen meter meer. Ik zoek me suf naar de 
oorzaak van opvliegers en ontdek dat het vooral met adrenaline te 
maken heeft, wat weer een relatie heeft met de hormonen serotonine, 
waar melatonine uit wordt gemaakt en besluit melatonine te gaan 
nemen. 5x3mgr en ik slaap weer als een roos! Ik ben dan al stilaan 
behoorlijk wat kilo’s zwaarder geworden. Begin 2017 woog ik 65 kg en 
begin 2018 raak ik aan de 75 kg! Ik voel me verschrikkelijk! Ik moet 
ook echt nieuwe broeken kopen, want niks past. 

Ik neem in mijn afwegingen mee, of ik wel/niet in paniek moet raken, 
dat de oestrogenen me niet helpen op dit moment! En misschien wel de 
tumorgroei het meest aanjagen. Alles groeit aan mij! Dus wat is het 
nou? Stress of overgang? Ik weet absoluut zeker uit mijn onderzoeken, 
dat oestrogenen kankergroei aan jagen. Net zoals met een abortus waar 
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je 2000% meer oestrogenen hebt die nu geen functie meer hebben, jaagt 
de overgang je oestrogenen op hol omdat er geen stabiliserend 
progesteron tegenover staat. Ook mannen krijgen daarom prostaat 
kanker. Hun testosteron gaat onderuit en ook zij krijgen oestrogeen 
dominantie, waardoor ze onder andere kaal worden. Let dus op kale 
mannen, zij zijn kanker gevoelig! Misschien vinden we ze daarom 
minder aantrekkelijk? Geen haar, geen testosteron? 

Report this ad 

Tumor in oksel 

Dat alles groeit is geen hulp bij het overwinnen van kanker en ik krijg 
problemen met mijn oksel, waar ook al bijna 5 jaar wat in groeit. Het 
begint in oktober/november 2017 met een ruk aan mijn arm door de lijn 
van de hond, waarna ik s’nachts ineens een ondraaglijke pijn in mijn 
oksel gebied krijg. Het is zo erg dat ik niet meer kan slapen en 
uiteindelijk 4 aspirines neem. De volgende ochtend zeg ik tegen Peter 
als dit niet overgaat dan laat ik alles eruit halen, dit is niet te doen… We 
bespreken het en besluiten dat ik het 2 dagen de tijd geef voor ik naar 
het ziekenhuis bel voor een afspraak. In die dagen neemt de pijn af. Ik 
kan dus nog genezen! Zelfs met kanker in het gebied wil mijn lijf 
wonden herstellen! Ik weet dat dit zenuwpijn is van de ergste soort. 
Maar mijn lijf geneest, dus ik herwin mijn vertrouwen. 

Omdat ik eigenlijk niet veel stress meer ervaar, besluit ik dat ik 
misschien door het afleiden van mijn gedachten in genezing kan komen. 
Dus weg met die kanker, te beginnen in mijn dagelijkse leven! Ik bouw 
mijn coaching af, zit niet meer op facebook, en bedenk wanneer en 
waardoor ik wel echt gelukkig kon zijn. Dat is voor mij toch iets 
bouwen of creëren, maar nu niet meer in mijn eentje. Ik loop al mijn 
hele leven zo voor de muziek uit dat ik werkelijk alles alleen schijn te 
moeten doen en ik besluit dat ik dat niet wil en een baan ga zoeken in 
de IT. Daar weet ik veel van en betaalt goed, dus ik zend mijn wens uit 
naar het universum. Ik voeg eraan toe dat ik het best functioneer als 
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rechterhand. Heb ik geen eindverantwoordelijkheid maar wel veel 

vrijheid.  

Aan de slag in mijn nieuwe baan! 

Ik heb 1 februari werk via een bevriende relatie die mijn CV naar een 
software bedrijf stuurt. Ik word uitgenodigd en in het tweede gesprek 
met de oprichter krijg ik de baan! Ik sta paf, 55 jaar, met kanker en ik 
heb ineens een baan met auto van de zaak en pensioen. Ik ben 
dolgelukkig en trots dat ik dit voor elkaar heb gekregen! De wonderen 
zijn de wereld nog niet uit! Ik moet een bedrijf dat door de groep is 
aangekocht integreren in de staande business. Een kolfje naar mijn 
hand! Er breekt echter twee weken na mijn aantreden de pleuris uit in 
de directie en met de aandeelhouders. De integratie heeft meteen nul 
prioriteit. Ik kan het team er niks over vertellen, maar ze voelen van 
alles. Dus.. ik incasseer maar wat er komt en probeer zo goed en zo 
kwaad als het gaat de rust te bewaren. 

Ik heb ondertussen best wel wat zorgen, maar kan het ook wel 
managen. Ik raak niet in paniek loop niet te tobben en kan ook best 
goed slapen, dankzij mijn melatonine! Maar de kanker is er niet beter 
van geworden, dat mag duidelijk zijn. 

Opereren en bestraling? 

Vanaf april merk ik dat mijn arm kracht verliest en pijn doet in het 
elleboog gewricht. Ik begin ook vocht vast te houden. Eind mei krijg ik 
uiteindelijk kort op elkaar een aantal zeer heftige pijnaanvallen en ik 
besluit dat ik maatregelen moet gaan nemen. Ik heb dan mijn eerste 
bezoek aan het Alexander Monro met de chirurg. Na inspectie van mijn 
oksel en een echo, krijg ik een helder en eerlijk antwoord over de tumor 
in mijn oksel. De tumor drukt tegen mijn plexus, een zenuwknoop hoog 
in de oksel die de motoriek en het gevoel in je arm regelt. En het is 
inoperabel.  Oei, die had ik even niet zien aankomen. De oksel is zo 
complex en de zenuwbanen zijn zo slecht te zien, dat het verwijderen 
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van de tumor vrijwel zeker tot beschadiging van de zenuw zal leiden en 
dat betekent? Ja, helaas pijn. 

We bespreken de optie dat bij het verwijderen van zoveel mogelijk 
tumorweefsel in de borst de, oksel ontlast kan worden.  Er gaat immer 
voortdurend zooi vanuit de borst naar de lymfe in de arm en oksel, dus 
ja, als de bron weg is, kan de oksel misschien dan toch beter worden? 

Amputatie is voor mij geen optie en dat heeft weinig met esthetische 
redenen te maken. Kom op zeg, mijn leven staat op het spel, het 
functioneren van mijn arm, dan ga ik niet zeuren over een bikini die niet 
meer past… chter met het weghalen van de borst in zijn geheel heb ik 
mij altijd afgevraagd: ja en dan? Als het proces nog gaande is, waar 
moeten de kankercellen dan naar toe? De chirurg snapt dit en dus ook 
mijn wens om alleen tumor massa weg te halen zodat ik een wat minder 
grote berg heb te overwinnen en dat ik buffer weefsel wil houden in de 
borst. Want als dat weg is, waar gaat de kanker dan naar toe? Mijn 
lever? Mijn longen? De chirurg denkt dan nog, dat een operatie winst 
kan opleveren. Na de MRI trekt ze dat terug. De MRI laat zien dat de 
tumor in mijn borst voornamelijk oppervlakkig is. Er zijn wel meer 
haarden in de borst, waardoor opereren niet zinvol is, omdat het op geen 
enkele wijze een verbetering kan geven in mijn situatie, niet voor de 
open wond op mijn borst, maar ook niet in mijn oksel. 

NB: De tumor in de oksel laat een rond gat zien in het midden op de 
MRI? Daar zijn de kankercellen afgestorven omdat ze geen voeding 
zouden krijgen, is de verklaring die erbij wordt gegeven…dat ga ik dus 

nog uitzoeken  

Bestralen kan nog omdat ik nooit eerder ben bestraald? 

Als enige behandeling, staat dan nog pijnbestrijding, tot mijn 
beschikking of bestraling, maar dit is allemaal niet curatief. Ik ben voor 
de 3e keer opgegeven. Bestraling is voor mij alleen een optie als ik op 
geen enkele andere manier de pijn onder controle kan krijgen. Je lost er 
feitelijk weinig mee op. In het beste geval kan de tumor tot stilstand 
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worden gebracht, maar dat is meestal maar tijdelijk. Er wordt mij 
bovendien verteld, dat ik alleen nu nog kan worden bestraald, omdat ik 
nooit eerder daar ben bestraald. Er wordt namelijk bestraald tot de 
‘lethal dosis’ in dit geval, dat wat de zenuwen in de arm en borst 
maximaal kunnen verdragen. Zou je daar overheen gaan (ook na jaren) 
dan beschadig je de zenuw en krijg je sowieso pijn. Ik kan deze joker 
dus nog maar 1x inzetten… 

Ik informeer nog naar amputatie. De pijn is zo verschrikkelijk, dat ik 
me zelfs dat kan voorstellen! Ik word uit de droom geholpen…na 
amputatie hebben veel patiënten last van fantoompijn. Hoezo van de 
regen in de drup? 

Er zijn geen opties meer, behalve mijn kruidentuin… 

Omdat niemand mij een echte oplossing kan bieden, is mijn situatie 
ineens ook zonneklaar geworden. Ik sta er opnieuw alleen voor en zal 
zelf met een oplossing moeten komen, anders ga ik een pad op waar 
ondraaglijk lijden tot het hoofdbestanddeel van het leven kan gaan 
behoren. Ik pas ervoor! 

Ik heb alle diëten al gehad, alle supplementen al geprobeerd, alle 
meditaties en quantum touches of stralen ondergaan. Wat kan ik in 
hemelsnaam nog doen? 

Ik zie op youtube een filmpje van een aap, hij kraakt de noot van de 
abrikoos en eet de pit op, laat het vruchtvlees liggen.  B17! Deze aap 
gaat voor de B17? Ik heb nog een potje in mijn kast, ben er jaren 
geleden mee gestopt, omdat ik er dizzy van werd en ik bang werd dat ik 
mezelf zou vergiftigen. 

Report this ad 

Ik duik weer in de B17 en besluit deze keer zeer hoog te doseren en de 
bijwerkingen voor lief te nemen. Ik ben ziek gemeld van werk en ook 
de bedrijfsarts vind dat ik 100% arbeidsongeschikt ben, dus als ik 
flauwval is dat het ergste niet zolang ik maar blijf leven. Met chemo en 



Over Kanker en Genezing                                                No.1037 

53 
 

bestraling gaat men ook tot het uiterste en ik geloof dat dit de enige 
correcte aanpak is. Ik ben inmiddels overtuigd dat kankercellen, feitelijk 
de aangepast stamcellen zijn die we met stress nodig hebben om de 
suikerspiegel in balans te brengen. Echter wanneer deze cellen 
geïnfecteerd raken met schimmels, ze een eigen leven gaan leiden en 
tumoren gaan vormen, en ons systeem zo vergiftigen dat we alle energie 
aan de schimmel geven en zelf volkomen uitgeput en verziekt sterven. 

Onderstaande documentaire uit de jaren zeventig geeft een compleet 
van de werking van B17. 

Alle middelen die wel werken tegen kanker, inclusief chemo, doden 
misschien de schimmel zonder dat we dat in de gaten hebben. En als we 
dan even weer in de lift zitten met onze gezondheid, vervallen we in 
onze oude gewoonten en creëren de kanker of schimmel infectie 
opnieuw…waardoor we er uiteindelijk aan overlijden. 

Schimmels bestrijden hoe doe je dat? 

Iedereen die een kalknagel heeft proberen weg te krijgen weet hoe 
hardnekkig schimmels kunnen zijn! Hoe kun je schimmels bestrijden? 
De remedie is simpel: 

1. Eet geen schimmels 
2. Zorg voor goed maagzuur! 
3. Tolereer geen schimmels, maar pak ze direct aan! 

De meeste fruit en groenten soorten, maken anti-schimmels stoffen aan. 
Tenminste als ze eraan blootgesteld worden.  Is alles gedesinfecteerd 
met anti-schimmel bestrijdingsmiddelen of erger, zijn de gewassen 
genetisch gemanipuleerd, dan zitten de schimmelwerende stoffen niet 
meer in ons voedsel. Vandaar de belangrijkst noodzaak om biologische 
groenten te eten of ze zelf te verbouwen. 

B17 of amygdaline is eigenlijk geen B-vitamine, maar heeft deze naam 
gekregen om de stof geaccepteerd te krijgen bij het publiek. 
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Tumor reageert op B17 en MMS! 

Op het moment dat ik dit schrijf is de pijn in mijn arm, verdwenen, 
maar heb ik nog een dood gevoel in mijn oksel en is de binnenkant van 
mijn bovenarm extra gevoelig voor aanraking. De huid lijkt soms in 
brand te staan. De tumor is in de eerste weken opgezwollen en breekt 
nu langzaam af. Ik behandel de wond ook nog met MMS of 
chloordioxide en dat heeft een enorm helend effect. Daarmee haal ik 
elke dag millimeters van de tumor af! Ik ben bijna weer zover als de 
foto hierboven van juni 2017. Wanneer de wond dicht is zal ik opnieuw 
een foto publiceren! 

Ik ben nu zo’n 8 weken bezig en het is gelukt om de tumor weer kleiner 
te krijgen. Maar het allerbelangrijkst is dat ik deze keer weet waarom 
het gebeurt. De stress is voldoende uit m’n leven, daarvan word ik niet 
zomaar weer ziek. De overgang met hoge oestrogeen levels heeft de 
schimmelgroei weer aan gezet! Schimmels planten zich namelijk 
ongeslachtelijk voort met oestrogenen, die voor 98% identiek zijn aan 
menselijke oestrogenen.  Het infectieproces van de stamcellen is dus 
nog in volle gang en dus richt ik al mijn pijlen op het reinigen van mijn 
wond, mijn darmen en natuurlijk uiteindelijk ook mijn bloed. 

Ik maak me namelijk totaal geen illusies dat de kanker alleen nog maar 
in mijn borst en oksel zou zitten. Kanker of schimmel infecties zijn 
systemisch, ze zitten gewoon overal. Je zult ze dan ook echt gericht 
moeten decimeren. En daar hoort behalve schimmeldodende voeding, 
ook een schimmeldodend middel bij zoals B17. 

Report this ad 

De beste schimmeldodende voeding is, kokosolie, kruidnagel, oregano-
olie en knoflook. Naast alle pitjes uit fruit, cassave,  zoete aardappel etc. 
Doe je eigen onderzoek!! 

Tot slot: Waarom zijn tumoren altijd hard? 
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Samengevat: Stress creëert specifieke (stam)cellen die suikers uit de 
bloedbaan moeten omzetten naar melkzuur. Daarmee wordt de basis 
voor kanker gelegd. Zolang stress tijdelijk is, gaat het immuunsysteem 
deze cellen ook gewoon weer opruimen omdat zij het aangepaste DNA 
herkent. Deze specifieke cellen hebben 17x meer receptoren voor 
insuline dan een gewone cel.  Ze moeten immers in een rap tempo de 
suikers opruimen, mocht jij voor een FREEZE reactie kiezen en 

gewoon braaf je mond houden. Schimmels kunnen deze 
stamcellen penetreren en misbruiken voor hun eigen voortplanting en 
voedsel. Ook schimmels eten graag en vooral suikers. Zij misbruiken 
bovendien het DNA van de stamcel en zetten deze aan, tot het maken 
van een hard chitine schild, dat voorkomt dat het immuunsysteem het 
beschadigde DNA herkend en dus de cel niet opruimt.  Dus ook 
wanneer de stress weg is en het P53 gen weer aanstaat om fout DNA op 
te ruimen, verschuilen de schimmels zich door de stamcel een chitine 
schild te laten aanleggen. Daarom zijn tumoren altijd hard. 

Tot zover mijn onderzoek en verhaal… 

B17 bestellen? 

B17 is verboden op de Europese en Nederlandse markt, je kunt het dus 
alleen bestellen via Amerikaanse of Mexicaanse sites.  Ik neem zelf 
500mgr per dosering. Van zowel de chemische pillen van Cythopharma 
uit Mexico, als de pillen die de natuurlijke poeders van de abrikozen 
pitten bevat. Ik heb zelf de indruk dat de chemische variant beter 
resultaat geeft. Waarschijnlijk omdat de dosering constant is. Ik heb de 
dosering in 2 weken opgebouwd naar 2000mgr per dag. 

Je kunt hier nog wel aan abrikozenpitten komen, ze moeten 
luchtgedroogd zijn, zijn ze zon gedroogd, dan verlies je grotendeels de 
eigenschappen. Je moet er per dag zo’n 100 (langzaam opbouwen!) eten 
wil je een voldoende hoge dosering bereiken. Ik heb dat in het verleden 
zelf ook gedaan, maar werd echt kukeleku van die 100 pitjes kauwen… 

  

Over Kanker en Genezing                                                No.1037 

56 
 

Advertenties  
Report this ad 
Report this ad 
Categories Celwerking, Voeding•Tags amygdaline, B17, fungi, kanker, 
kanker is een schimmel, MMS  

 

Reminder zaterdag 11 november as. 

Published on 8 november 2017 door Linda Woudstra9 reacties  
  
  
  
  
  
  
Rate This 
 

Aanstaande zaterdag is het zover en presenteer ik mijn 
kankerhypothese! 

Ik heb de afgelopen weken keihard gewerkt aan mijn presentatie op 
11 november aanstaande in Veendaal voor de ledendag van de 
MMV! 

Datum: zaterdag, 11 november, 2017 – 10:00 tot 16:00 
Locatie: De Basiliek, Wiltonstraat 56 in Veenendaal 
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Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar! Meld je aan door op de 
onderstaande link te klikken en kom naar deze buitengewoon 
informatieve dag! 

Bekijk de video met het introductie interview met mij op de site van de 
MMV 

Of klik direct door naar het inschrijffomulier om je aan te melden voor 
zaterdag 11 november! 

  

Categories Celwerking•Tags genezen van kanker, kankerhypothese, 
ledendag MMV, Wat is kanker?, zelfgenezend vermogen  
 

Wil je langer leven? Eet vet! 

Published on 1 september 2017 door Linda Woudstra9 reacties  
  
  
  
  
  
  
5 Votes 
 

Ik ben zeer verheugd met jullie deze waanzinnig belangrijke 
publicatie van de Lancet te delen! Op 29 augustus 2017 publiceerde 
the Lancet het resultaat van deze omvangrijke (cohort)studie die 
over meer dan 10 jaar heeft gelopen en waar meer dan 130.000 
mensen aan hebben deelgenomen. 

De studie voor Prospectieve Urban Rural Epidemiology (PURE) is een 
grote epidemiologische cohortstudie van personen van 35 tot 70 jaar 
(ingeschreven tussen 1 januari 2003 en 31 maart 2013) in 18 landen met 
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een mediane follow-up van 7,4 Jaren (IQR 5 · 3-9 · 3). De 
voedingsinname van 135 335 individuen werd geregistreerd aan de 
hand van gevalideerde vragenlijst over voedselfrequentie. De primaire 
resultaten waren de totale sterfte en de belangrijkste cardiovasculaire 
gebeurtenissen (fatale hart- en vaatziekten, non-fatale myocardinfarct, 
beroerte en hartfalen). Secundaire uitkomsten waren alle 
myocardinfarcten, beroerte, sterfte van hart- en vaatziekten en sterfte 
van niet-cardiovasculaire ziekte. Deelnemers werden gecategoriseerd in 
kwintielen van voedingsintake (koolhydraten, vetten en eiwitten) op 
basis van het percentage energie die door voedingsstoffen wordt 
verstrekt. De associaties tussen het verbruik van koolhydraten, totaal vet 
en elk type vet met hart- en vaatziekten en totale sterfte werd 
beoordeeld. De risico’s (HR’s) met behulp van een multivariabel Cox 
frailty model met willekeurige afsnijdingen om rekening te houden met 
het centrum clustering. 

Wat was de conclusie? 

Hoge koolhydraten inname was geassocieerd met een hoger risico 
op totale sterfte, terwijl de totale vet- en ook de individuele vet 
typen, verband houden met lagere totale sterfte. Totaal vet en de 
verschillende vet typen worden niet geassocieerd met hart- en 
vaatziekten, myocardinfarct of sterfte door hart- en vaatziekten, terwijl 
verzadigd vet een omgekeerde associatie met een beroerte had. Globale 
dieetrichtlijnen moeten opnieuw worden beoordeeld in het licht van 
deze bevindingen.  

Klik hier om het hele onderzoek te lezen. 

Wat is hier zo bijzonder aan? 

Dit onderzoek zet alles op zijn kop! De pro-koolhydraten lobby en de 
jarenlange hetze tegen met name verzadigde vetten, kan de prullenbak 
in! 

Ook de hetze tegen alle dieeten die mensen juist adviseerden te 
minderen op het gebied van koolhydraten, zoals Atkins, Dr. Frank, 
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Paleo en Keto, hebben gelijk gekregen. En zitten heel wat dichter op 
een gezonde levenstijl dan de brood en pasta liefhebbers. 

De link met kanker is in dit onderzoek nog niet duidelijk gelegd. Het 
richtte zich voor namelijk op hart en vaatziekten, maar daar gaat 
verandering in komen. Dit onderzoek zal andere aansporen ook te gaan 
zoeken naar mogelijke connecties met dieet hoog in koolhydraten en 
suikers en kanker of andere ziekten. 

Maar zo lang zou ik niet wachten! Ga aan de slag met het aanpassen 
van je eetgewoontes en bezuing drastisch op suikers en koolhydraten, 
vermeerder je vetinname, kies voor VERZADIGD vet en geniet!!! 

Report this ad 

Wil je meer lezen over vetrijke voeding? 

Klik dan hier door naar mijn artikel “Vet de beste brandstof voor je 
cellen” 

Categories Celwerking, Voeding•Tags cardiovasculaire sterfte, 
epidemiologische cohortstudie, mortaliteit, PURE study, The Lancet, 
verzadigd vet  

 

Een nieuwe episode…na zwarte zalf terug naar MMS 
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Published on 16 januari 2016 door Linda Woudstra43 reacties  
  

Lieve mensen, 

Ik ga jullie een kort bericht schrijven, omdat het me steeds niet lukt om 
alles wat ik wil zeggen hier neer te pennen en dan maak ik mijn artikel 
niet af en komt er niks online! Maar ik leef nog steeds, ben happy en het 
lukt steeds beter in het nu te leven en de dingen te aanvaarden zoals ze 
zijn. 

Steeds vechten tegen iets, heeft gewoon geen zin. Het maakt moe en 
moedeloos en resultaat blijft dan toch uit. Want je raakt er wederom van 
in de stress. Ook strijden voor “the good cause” veroorzaakt helaas 
stress. Continue reading “Een nieuwe episode…na zwarte zalf terug 
naar MMS” → 

Categories Celwerking, Mind over matter, Voeding•Tags anaerobe, 
anti-oxidanten, black salve, DMSO, Dr. Gonzales, dr. Hulda Clarck, Dr. 
Kelly, MMS, mms-protocols, pancreatic enzymes, polymorf, 
schimmels, zwarte zalf  

Stress en kanker..wat is de connectie? 

Published on 30 oktober 2015 door Linda Woudstra11 reacties  
  

onverklaarbare ziekten waren ooit psychosomatisch, je had iets tussen 
de oren. Niet een boodschap die mensen gemakkelijk kunnen 
accepteren. Het heeft al snel de bijklank van ‘aanstellerij’. Toch  komt 
steeds vaker naar voren dat chronische stress en trauma, processen in 
het lichaam triggeren die dusdanig ontregelend zijn, dat zij het lichaam 
ziek kunnen maken. 

Enkele artikelen over stress en ziekte: 
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 In dit artikel wordt bijvoorbeeld de link tussen stress en de 
onbegrepen ziekte fibromyalgie gelegd. 

 En in dit artikel over chronische pijnen legt men het verband 
met een overprikkeld zenuwstelsel en chronische (hoofd)pijnen. 

 En ook in dit artikel over ME wordt het verband gelegd met 
stress. Namelijk men constateert dat de hypothalamus 
onvoldoende cortison produceert om de bijnieren aan te sporen 
tot de productie van cortisol. De bijnieren zijn namelijk 
uitgeput geraakt na langdurige blootstelling aan stress. 
Supplementeren van cortison is geen optie volgens de 
onderzoekers omdat dan de bijnieren helemaal ophouden met 
het produceren van cortisol. 

En hoe zit het dan met stress en kanker? 

Ik heb hier op mijn blog al vaker geschreven over de door mij 
veronderstelde relatie van stress en kanker. In de afgelopen 7 jaar heb ik 
echter nooit daarvoor het overtuigende “bewijs” kunnen vinden en bleef 
ik ook heen en weer geslingerd worden tussen lichamelijk oorzaken als; 

Continue reading “Stress en kanker..wat is de connectie?” → 

Categories Celwerking, Mind over matter•Tags adrenaline, 
bijnieruitputing, chronische pijnen, cortisol, fibromyalgie, fight or 
flight, insuline, Krebs cyclus, ME, Melvin Page, Mike Donkers, stress 
en kanker  
 

Ayahuasca de poort naar binnen 

Published on 22 maart 2015 door Linda Woudstra22 reacties  
  

Lieve mensen! 

Na maanden afwezigheid ben ik weer terug om mijn verhaal te doen. 
Even recapitulerend; na in 2008 twee keer te zijn geopereerd aan 
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borstkanker, heb ik alle behandelingen uitgesteld omdat er zoveel 
fouten werden gemaakt in de diagnose en behandelingen. Bovendien 
kon niemand mij vertellen wat kanker was, terwijl ik daarover op 
internet toch heel veel steekhoudende theorieën en logische 
verklaringen over las. Ik stelde mijn behandeling (7 weken bestraling, 6 
maanden chemo en 5 jaar tamoxifen) uit om uit te zoeken wat kanker nu 
eigenlijk is en mijn leven op de orde te krijgen. 3 Maanden na de 
operatie zat er op de operatieplek een rijstkorrel. Die na twee jaar zou 
de uitgroeien tot een doperwt en jarenlang ongeveer dat formaat zou 
blijven en soms zelf ook weer verdwijnen. Ik zei in die tijd, wie is er 
ooit overleden aan een doperwt? 

Mijn doperwt groeit… 

Begin 2013 begon de tumor echter te groeien en werd langzaam een 
knikker, om in november 2013 ook uit te zaaien naar mijn lymfe. Onder 
mijn oksel zat ineens ook een knobbel ter grootte van een duivenei. Het 
leek van de ene op de andere dag te zijn gebeurd. Tot die tijd had ik 
alles gedaan wat de meeste kankerpatiënten doen die hun 
verantwoordelijkheid nemen; ik was gezonder gaan leven, liep elke dag 
een uur te wandelen met mijn hond, was vegetarisch gaan eten; had 
mijn dagelijkse porties fruit en verse groenten verdrievoudigd, was 
afgevallen, dronk aanzienlijk minder alcohol; had mijn stress in mijn 
leven onderzocht en terug gebracht; was in therapie geweest, had 
acupunctuur gehad, Chinese kruiden gedronken en elke dag liters zuiver 
water of groene thee, MMS kuren gedaan; EFT geleerd, supplementen 
van paddenstoelen geslikt, vermogens uitgegeven aan vitaminen, 
chlorella, enzyme therapie, diepe vezel massages, natrium bicarbonaat 
gedronken en zelfs 10 dagen gevast waarvan 6 dagen een watervast. Oh 
ja, en de tumor van buitenaf bewerkt met DMSO in combinatie met 
alles wat maar zou kunnen werken, inclusief cannabisolie. 

Het mocht allemaal niet baten!Eind 2014 doe ik dan nog een test in 
Griekenland die mij 2000 euro kost om uit te vinden dat er eigenlijk niet 
zo heel veel is waar mijn tumor op reageert. Feitelijk weet ik dat ik wat 
betreft externe opties of geneesmiddelen op een dood spoor zit. Uit de 
test komt naar voren dat ook ORASAL en DCA voor mij niet 
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werken en ook vitamine C infusen geen reactie geeft op mijn 
kankercellen. Die moeite kan ik mezelf dus besparen! Maar goed 
met het verdwijnen van ook die opties, die ik dus al die tijd nog achter 
de hand had…was mijn trukendoos dus leeg. 

Stress, het blijft me maar achtervolgen… 

Ergens was het mij al beginnen dagen dat stress invloed heeft op mijn 
tumor. Door een column die ik schrijf voor het Financieele Dagblad die 
binnen de kortste keren viral gaat,  stuit in 2011 op twee overlevenden 
uit een kinderporno netwerk en besluit deze vrouwen te helpen hun 
recht te halen. Ik doe 2,5 jaar intensief onderzoek en zie en hoor de 
meest verschrikkelijke dingen. Ik schakel al mijn mogelijkheden in en 
spreek ook journalisten en andere onderzoekers die mijn verhaal en 
resultaten bevestigen, om vervolgens overal bij de autoriteiten en 
politici die ik aanspreek bakzeil te halen en raak diep gefrustreerd over 
zoveel onrecht. Om vervolgens te merken dat mijn tumor is gegroeid en 
in mijn linkerborst ook een tumor is ontstaan. Ik besluit dan 
onmiddellijk een punt te zetten achter mijn zelf gefinancierde recherche 
onderzoek. 3 weken na mijn besluit is de tumor in mijn linkerborst 
godzijdank ook weer verdwenen. 

En ik blijk nog meer stressbronnen met me mee te zeulen! Ook hier op 
de blog te lezen; krijg ik afgelopen zomer een boek van een oudere 
vrouw die mijn interview in de krant las “The healing code” van Alex 
Lloyd. Ik doe weken de oefeningen en bereik dan eindelijk een 
doorbraak en stuit op mijn abortus trauma. Ik ruim het trauma met 
succes op. Ik ben ongelooflijk opgelucht! Maar ook verbaasd dat ik daar 
kennelijk toch nog mee rondliep. Het lichaam wordt steeds 
mysterieuzer voor me. 

Trauma’s, diep begraven in je cel herinnering! 

Door deze ervaring begrijp ik ineens dat stress echt heel diep verborgen 
kan zitten. In de weken die volgen gaat mijn focus automatisch naar 
meer informatie over dit door mij nog grotendeels onbegrepen 
fenomeen. Ik val van het een in het ander. De theorie van Geerd Hamer 
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ken ik al uit mijn hoofd maar heeft mij niet verder geholpen. Ik weet 
niet hoe ik bij mijn stress bron moet komen. En de mensen die ik ernaar 
vraag kunnen mij ook niet verder helpen. Via FB krijg ik contact met 
iemand die mij vertelt over Ayahuasca. 

Als ik het filmpje bekijk van Maria Johanna over haar eerste 
Ayahuasca ervaring, dat ze me stuurt val ik van mijn stoel! Maria 
Johanna vertelt dat in je hoofd een knopje kan worden omgezet om het 
onderbewustzijn te ontsluiten. In de dagen voor mij deze informatie 
bereikt, heb ik steeds in mijzelf gezegd en ook uitgesproken, dat ik op 
zoek ben naar het knopje in mijn hoofd waarmee je het leven aan en uit 
kan zetten! Het lijkt me een uitermate geruststellende gedachte dat 
jezelf ervoor kunt kiezen om dit leven te verlaten, mocht het toch 
allemaal uit de hand lopen. Je eigen Drion knopje zeg maar! Dit knopje 
wordt mij aangereikt door Maria Johanna en is de pijnappelklier, die 
onder invloed van DMT (Dimethyltryptamine) de poort naar het 
onderbewustzijn opent. 

Voor meer info over Ayahuasca klik hier en hier 

Quantum Hypnosis Healing Therapy (QHHT) 

In de dagen die volgen bekijk ik alles wat ik 
kan vinden over het onderbewustzijn en Ayahuasca. Zo kom ik ook op 
Dolores Cannon terecht die het onderbewustzijn ontsluit via hypnose. 
Omdat ik de stap naar Ayahuasca nog wat te heftig vind en me daar nog 
niet veilig bij voel, onderzoek ik eerst de mogelijkheden om onder 
hypnose te gaan. Helaas kom ik erachter dat Dolores Cannon in 
november 2014 is overleden, bij haarzelf kan ik helaas niet meer 
terecht. Ik bekijk een aantal interviews met haar. Wat deze 
zachtaardige, oudere vrouw met een permanentje te vertellen heeft raakt 
me op de een of andere manier diep in mijn hart. Bekijk hier een van 
haar interviews 
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Maar via haar site kom ik erachter dat zij honderden therapeuten heeft 
opgeleid. Ik vind er in Nederland twee die mij kunnen ontvangen: 
Sanne Dijkstra en Priscilla Westerweele  Bij Sanne kan ik al na twee 
weken terecht, bij Priscilla ga ik op de wachtlijst en kan ik pas 1 mei 
2015 terecht. 

In een volgend bericht schrijf ik over mijn eerste QHHT sessie bij 
Sanne in Groningen en vertel ik jullie waar ik mijn eerste 
Ayahuasca ervaring heb opgedaan. 

Categories Celwerking•Tags abortus, alex lloyd, Ayahuasca, Ayaushca, 
cel herinnering, de gewijde reis, DMT, dolores cannon, Drion, mens en 
aandacht, Priscilla Westerweele, Quantum Hypnosis, Sanne Dijkstra, 
stress, trauma  

Licht in de duisternis (4) 

Published on 12 juni 2014 door Linda Woudstra30 reacties  
  
  
  
  
 

Ik heb veel dingen aan mijn hoofd de laatste tijd. Ik zorg ook altijd zelf 
wel voor dat mijn dagen gevuld zijn. Maar met twee bedrijven, een 
gezin en kanker ligt mijn bordje af en toe wel heel vol! Gisteren ben ik 
s’middags bij de nieuwe kliniek in Venlo/Bracht 
http://venlo.kankerbehandelen.nl/ geweest waar ik een consult met Dr. 
Kilarski heb gehad. 

Dat was gelukkig zeer goed bestede tijd, want ik had nog wat twijfels 
over mijn eigen aanpak. Ik sla even een paar stappen over, maar zal nu 
‘to the point’ komen wat ik de afgelopen maanden heb ontdekt over 
kanker. 

De oorzaak van kanker begraven? 
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Omdat ik kanker heb gekregen na een zwangerschap gevolgd door een 
abortus in de 8ste week, heb ik bij alle therapieën die ik heb bestudeerd 
ook voortdurend gezocht naar de connectie met een zwangerschap. 
Nergens vond ik deze helemaal. Wel de connectie met oestrogenen, die 
de celdeling aanjagen bijvoorbeeld. En dat het aantal menstruatie cycli 
die elke maand gepaard gaan met een oestrogenen dominantie, de kans 
op kanker vergroten. En dat daarom vrouwen (nonnen) die geen 
kinderen krijgen meer kans hebben op borstkanker (de 
nonnenziekte).  Maar waarom dat zo is? Wat het mechanisme erachter 
is? Die verklaring had ik in de 6 jaar speuren op internet, op de één of 
andere manier nog niet gevonden. Of toch over het hoofd gezien? 

Totdat ik ineens via Facebook een bericht zag wat me geheel 
onverwacht eindelijk op het goede spoor zette. Het bericht ging over het 
HCG hormoon als indicator voor kanker. Tijdens een zwangerschap 
maakt de placenta dit hormoon aan om het immuunsysteem op afstand 
te houden. Aan het eind van de zwangerschap piekt het hormoon om 
vervolgens ineens snel af te nemen, waardoor de bevalling op gang 
komt, omdat het lichaam dan ineens de baby begint af te stoten. HCG 
hormonen worden ook door schimmels geproduceerd om zich 
ongeslachtelijk voort te planten. Vandaar dat ik ook enige tijd heb 
gezocht langs het spoor dat kanker misschien een schimmel zou kunnen 
zijn. Maar dat is het zeker niet, alhoewel schimmels wel altijd aanwezig 
zijn bij een tumor, maar u begrijpt nu waarom. De hoge HCG waarden 
zouden de schimmels weleens aan kunnen trekken? 

In het artikel over HCG hormonen kwam ik een link tegen naar het 
werk van Dr. Beard, die eind 1800 als embryoloog de zwangerschap 
bestudeerde en de parallel zag tussen de agressiviteit van een tumor en 
de placenta. Hij vroeg zich echter ook af waarom de placenta plotseling 
stopt met agressief te zijn. In de afgelopen jaren had ik al eerder 
gevoeld dat zwangerschap en kanker een connectie hebben en had ik 
zelf ook de conclusie getrokken dat een agressieve placenta, die zich de 
baarmoeder wand invreet,  haarvaten aanlegt en alle voeding uit het 
lichaam trekt (voor de baby) wel erg op een tumor lijkt. Dr. Beard 
kwam na 20 jaar onderzoek tot de opzienbarende conclusie dat de 
placentacel en kankercel identiek zijn! 



Over Kanker en Genezing                                                No.1037 

67 
 

Report this ad 

Kankercel en placentacel identiek? 

Dr. Beard was gefascineerd door de verandering van de placentacel die 
op tijd ophoudt met zijn agressieve gedrag. Ga maar na, anders zouden 
alle zwangere vrouwen door hun placenta opgegeten worden! Hij vond 
het antwoord en kwam tot de conclusie dat wanneer de embryo een 
alvleesklier gaat aanmaken rondom de 8ste week, deze enzymen begint 
te produceren die de placenta doen omslaan naar een vredelievende 
moederkoek. WOW! Eindelijk vond ik de missing link! 

Mijn abortus is geweest rondom de 8ste week. Behalve dat het afbreken 
van een zwangerschap door een abortus leidt tot een zwerm van 2000% 
meer oestrogenen die nu niet weten welke cel ze moeten delen, kan het 
in mijn geval bovendien ook nog zo zijn geweest dat de embryo nog 
geen alvleesklier aan het maken was en dat het signaal aan mijn 
placenta nog niet gegeven is om te stoppen met zijn agressieve 
invasieve gegroei… 

Oei! Overal in je lijf zitten stamcellen die onder invloed van een hoge 
dosis oestrogeen kunnen muteren naar kankercellen (placentacellen). 
Als dat bij mij is gebeurd door de abortus en de vrucht heeft nog geen 
tegen signaal kunnen geven, dan snap ik dat mijn lichaam gewoon nog 
niet begrepen heeft dat de zwangerschap voorbij is! 

Report this ad 

Nog steeds zwanger? 

Dat betekent dat kanker niets anders is dan een ontspoord, leven 
creërend programma! Niks engs dus eigenlijk, want wat is er nu een 
mooier dan het wonder leven te creëren?? Ok, niet helemaal op de 
goede plek, maar wel logisch nu dat het immuunsysteem de placenta 
(tumor) niet aanvalt! De tumorcel creëert twee manieren om de embryo 
te beschermen tegen het immuunsysteem! Door HCG hormonen aan te 
maken en door een beschermende eiwitlaag om de tumorcel die hen 
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onzichtbaar maakt voor het immuunsysteem. Zou deze laag er niet zijn 
dan zou de kankercel (placenta) herkent worden als een bacteriële cel en 
door het immuunsysteem worden opgeruimd. 

Kanker een bacteriële cel?  

Dr. Beard ontdekte nog iets anders, namelijk dat er stamcellen bestaan. 
Deze cellen die hij trophoblasten noemde of misplaatste germ 
cells  migreren aan het eind van de zwangerschap vanuit de placenta de 
embryo in, op weg naar de reproductieve organen om daar eicel of 
zaadcel te worden. Helaas blijven er op weg naar de ei-en zaadleiders 
de nodige van deze cellen, die we nu stamcellen noemen, hangen. De 
plaats waar je kanker ontwikkelt zou dus weleens met de hoeveelheid 
stamcellen kunnen samenhangen die jij toevallig in je longen, borst of 
hersenen hebt verzameld. Dat een kankercel een stamcel of bacteriële 
cel is, past wat mij betreft ook in de Warburg theorie en dus de visie 
van Dr. Peskin op kanker. 

Heeft Dr. Peskin dan geen gelijk? 

De visie van Dr. Peskin is gebaseerd op het werk van Otto Warburg die 
heeft aangetoond dat een gewone cel muteert naar een kankercel 
wanneer de cel te weinig zuurstof krijgt. Het zuurstof gebrek van de cel 
zou veroorzaakt worden door de consumptie van teveel Omega 6 vetten 
en ronduit ziekmakende vetten zoals transvetten. Het tekort aan Omega 
3 vetten, waaruit de celwand eigenlijk voor 30% uit zou moeten 
bestaan, werkt dan niet zoals het zou moeten. Met voldoende Omega 3 
werkt de celwand als zuurstofmagneet. De omega 3 trekt de zuurstof als 
het ware zonder moeite door de celwand heen. 

Wat weinig mensen weten is dat in de mitochondriën van de cel het 
DNA van de moeder en van een bacterie gevonden kan worden. 
Wanneer de cel zuurstof gebrek gaat vertonen (o.a. door zware 
inspanning) gaat de cel van een zuurstofverbranding over op 
suikerverbranding ( de natuurlijke energie opwekking van een bacterie) 
, hierdoor krijgen sporters dus ook last van verzuring. Omdat de 
suikerverbranding leidt tot de het afval product melkzuur. Dit ontstaat 
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niet door een zuurstof gebrek, maar juist door het probleem van de cel 
om de afvalstoffen, in dit geval CO2,  kwijt te kunnen. De invoer van 
zuurstof stopt, omdat de afvoer verstopt zit. Het ontstaan van kanker 
(muteren naar een bacteriële vorm) is dus niet perse een gebrek aan 
zuurstof, maar kan ook een gebrek aan afvoer zijn. 

Het toevoeren van Omega 3 waar Peskin voor pleit en ook het Budwig 
papje op is gebaseerd, kan naar mijn idee de groei van kanker wel 
stoppen maar de oorzaak niet wegnemen. Als kanker groeit tast het de 
cellen om zich heen aan, waar ook schimmels zich nestelen, zoals we al 
eerder zagen. Deze cellen kunnen dus door een gebrek aan zuurstof 
(vanwege de schimmel overwoekering) muteren naar kankercellen en 
het zijn dan ook die cellen die je met de Peskin methode aanpakt. De 
kern van de tumor blijft echter naar mijn mening onveranderd. 

Report this ad 

Die heeft een ander stopsignaal nodig. De enzymen die volgens Dr. 
Beard de placenta doen muteren van malignant naar benign, zijn 
Trypsine en Chymotrypsine. Grappig lijkt bijna op Chemo. Bovendien 
breekt Trypsine het eiwitlaagje van de kankercel af, zodat deze 
zichtbaar wordt voor het immuunsysteem. 

Dat is de structurele oplossing waar ik naar zoek, want als het 
immuunsysteem weer in actie is, dan weet ik dat mijn lichaam zijn 
eigen problemen aan het oplossen is! 

Eiwitten en Trypsine 

Wat je in bijna alle alternatieve therapieën terugvindt is de eliminatie 
van dierlijke proteïnen of eiwitten. Bijna nergens wordt echter heel 
duidelijk uitgelegd dat dit de weg vrijmaakt voor trypsine om in het 
bloed te kunnen worden opgenomen. Immers, als je eiwitten eet en bij 
de meesten ligt de consumptie van eiwitten vaak veel hoger dan de 20-
35 gr per dag die je lichaam aankan, dan is alle trypsine nodig om in de 
darm de eiwitten af te breken. 

Over Kanker en Genezing                                                No.1037 

70 
 

Zie hier de reden waarom veel mensen op latere leeftijd kanker 
ontwikkelen… een heel leven een te hoge  eiwitconsumptie en een 
verminderde capaciteit van de alvleesklier om enzymen te maken 
en tot slot door hormoon verandering een verhoogd level van 
oestrogenen. En ja, dit geldt ook voor mannen! Een interessant artikel 
over de alvleesklier en de aanmaak van enzymen kun je hier lezen.  

Daarnaast wordt bij bijna alle therapieën juicen aangeraden. Dit is 
logisch om drie redenen, rauwe groenten en fruit bevatten nog enzymen 
zodat de spijsvertering vrijwel vanzelf verloopt en dus de alvleesklier 
enzymen elders in het lichaam gebruikt kunnen worden! Ha, nu 
beginnen de puzzelstukje toch echt op hun plek te vallen! Maar er is 
meer, de juices zitten ook bomvol vitaminen, mineralen en laten we dat 
vooral niet vergeten ALKALISCH water. Het verhaal over ontzuren 
van je lichaam valt hier ook op zn plek, de tumor produceert namelijk 
veel zuur. Als je de omgeving van de tumor basisch houdt kan hij niet 
groeien. Bovendien zou het best weleens zo kunnen zijn dat de in het 
Gerson dieet zoveel gebruikte wortelsap het uiteindelijk de B17  is die 
de truck doet. En het de B17 is, die in wortels en appelpitten is terug te 
vinden, die een handje mee helpt om de tumor te doden. Over de 
werking van B17 zal ik in een andere keer meer schrijven. 

Report this ad 

Mijn analyse, mijn protocol 

Op basis van het bovenstaande is er dus een hele logische conclusie te 
trekken, waarom ik kanker heb en ook waarom het is terug gekomen. 

1. De abortus was de trigger en heeft ervoor gezorgd dat mijn 
oestrogenen, de stamcellen het signaal hebben gegeven om een 
placenta te bouwen. 

2. De abortus rondom de 8ste week is geweest en het zeer 
aannemelijk is dat er nog geen alvleesklier gevormd was in de 
vrucht om de placenta vredelievend te maken. Vandaar mijn 
agressieve tweede placenta in mijn borst. Iedere vrouw heeft 
daar extra stamcellen opgeslagen. 
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3. Ik opnieuw kanker heb ontwikkeld, omdat ik een dieet heb 
gevolgd waarin ik de koolhydraten en suikers heb vermeden en 
vooral eiwitten met groentes at. Bovendien heb ik mijn groentes 
veel te vaak gekookt of bewerkt zodat de enzymen afgebroken 
worden… 

4. Ik het proces kan keren door een zoveel mogelijk eiwitloos 
dieet te volgen en mijn trypsine te reserveren voor de 
kankerstrooptocht. En extra Trypsine bij te slikken. Ik bestel ze 
via www.cythopharmaonline.com samen met B15 en B17. En 
slik op aanraden van Dr. Kilarski nu 20 enzyme pillen per dag, 
0,5 uur voor de maaltijd of 2 uur na de maaltijd! 

5. Ik vast van 20.00 uur tot de volgende ochtend 12.00 uur en eet 
niets of drink alleen (wortel)sap. Hierdoor vermindert de IGF-
1  dit is een hormoon dat ook de celdeling aanjaagt. Simpel 
vasten brengt dit hormoon aanzienlijk naar beneden. Zie ook dit 
artikel over het effect van vasten op het immuunsysteem dat ik 
van Marie-Jose doorkreeg 

6. Ik eet zoveel mogelijk rauw met sappen en salades. Eet alleen 
s’avonds nog gekookt voedsel, waaronder aardappelen, heerlijk 
dat mag gelukkig weer! 

7. Ik beperk de inname van fruit en kies de zure varianten, maar 
eet veel meer fruit dan de afgelopen 6 jaar. Ik vermeed het fruit 
vanwege de suikers, dat is geen goede keus. De voedingstoffen 
die in fruit zitten zijn belangrijker dan de suikers die je erbij 
krijgt. Je hele energie huishouding draait op suikers, dus deze 
weglaten is niet de juiste keus. De eiwitten ontmantelen daar 
gaat het om. 

8. Bovendien vermijd ik nog altijd stress, omdat stress twee 
dingen doet die niet helpen om kanker te overwinnen:  

1. De sterkte van je maagzuur neemt af, waardoor eiwitten 
slechter kunnen worden verteerd en als te grote brokken 
in je darm terecht komen. En alle enzymenlast door je 
alvleesklier moet worden gedragen, wat uiteindelijk tot 
uitputting leidt net als bij suikerziekte! 

2. Door stress wordt er meer progesteron verbruikt door je 
bijnieren om cortisol te kunnen aanmaken, hierdoor 
ontstaat snel een oestrogeen dominantie. 
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9. Ik slik nog de volgende supplementen: Vit D3 10.000 IE , 
chlorella per dag 90 pillen, vitamine C ca. 6 gr, en op aanraden 
van dr. Kilarski ook zuurkoolsap, wat prima te doen is.   

Tot zover mijn aanpak, ik voel me hier fantastisch bij en voel dat mijn 
tumor langzaam aan verandert. Ik heb nog een heel kleine knobbel 
onder mijn arm, die is nog maar 20% van wat hij in november was. Ik 
houd jullie op de hoogte van mijn vorderingen. 

Wordt vervolgd… 

Lees hier deel 1, deel 2 en deel 3 

Categories Celwerking, Voeding•Tags Brain Peskin, Dr. Beard, Dr. 
Kelly, Dr. Kilarski, Enzym therapie, Enzymen, placenta, stamcellen  

Stress, oliebollen en B17 (3) 

Published on 23 mei 2014 door Linda Woudstra24 reacties  
  

Het afgelopen jaar was geen pretje, mijn man is in 2009 ontslagen. Na 
de verkoop van het bedrijf waar hij werkte gooide de nieuwe eigenaar 
het hele management eruit. Door de crisis kon hij geen werk vinden en 
is in 2010, net als zoveel anderen gaan ZZpen. Mijn bedrijf gaat elk jaar 
dat de crisis voortduurt ook steeds slechter. Kon ik het tekort aan 
inkomen in 2010 nog bij plussen,  in 2011 lukt dat niet meer en ook de 
jaren daarna moeten we erg goed opletten om rond te komen. Gelukkig 
weet mijn man zijn talent goed te benutten en begint met zijn bedrijf 
http://www.visualstrategy.nl. Langzaam bouwen we weer wat op en 
eind 2012 krijg ik de kans om parttime aan de slag te gaan bij een 
internet bedrijf dat een vrijwilligerssite wil uitbouwen. Het initiatief 
wordt gesteund door grote verzekeraars en men zoekt een algemene 
directeur. Omdat ik vrijwilligers een warm hart toedraag en ik het 
belangrijk vind dat we elkaar gewoon een handje helpen hier en daar, 
wil ik hen best helpen met mijn expertise van 12 jaar om dit initiatief tot 
een succes te maken en zo mijn eigen concurrent in het zadel te helpen. 
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Soms moet je over je eigenbelang heen kunnen kijken voor het grotere 
geheel. 

Stress een grote boosdoener 

Ik zeg dus ja tegen de baan en begin eind december 20102 aan een 
nieuw avontuur. Binnen de kortste keren heb ik in de organisatie een 
probleem, ik zie dat heel veel zaken veel te lichtzinnig worden opgepakt 
en slordig worden uitgewerkt. Er wordt met geld gesmeten en al snel 
heb ik heibel omdat ik lastige vragen stel. Het is een groot politiek 
wespennest waar ik in terecht ben gekomen! Ondanks dat ik mijn 
schouders eronder zet, nachten doorwerk en denk dat ik dat toch echt in 
goede banen moet kunnen leiden, bereik ik het tegendeel. Tot overmaat 
van ramp leest een van de bestuursleden waar ik aan rapporteer over 
mijn alternatieve aanpak van kanker en besluit de headhunter nog even 
te bellen of hij gek is geworden mij voor deze baan voor te dragen. De 
sfeer verslechtert en ik weet niet waarom. Pas als ik van de headhunter 
hoor wat er gebeurt is kan ik de steeds benauwendere sfeer plaatsen. De 
weerstand groeit van beiden zijden en mijn tumor groeit mee. Groeit 
mee??? 

Halverwege het jaar is mijn doperwt een knikker geworden en krijg ik 
mijn ontslag. Als ik in de rechtszaak verwikkeld ben, heb ik plotsklaps 
ook een pingpong bal in mijn andere borst! Stress had ik al hoog op 
mijn lijstje staan, maar dat het zo snel en zoveel effect heeft op mijn 
doperwt? Dat had ik niet verwacht. De pingpong bal in mijn linkerborst 
verdwijnt even snel als hij gekomen is. Na twee weken is ie ineens ook 
weer weg. Niet alles is dus kanker wat er in dat lijf gebeurt. De knikker 
laat ik zitten, want wie is er ooit dood gegaan aan een knobbel ter grote 
van een knikker? En als het uit de hand loopt dan voel ik het snel 
genoeg. 

Dat moment komt dus in november 2013 als de lymfe ook opgezet 
raken, of zit er ook al een tumor in? 

Januari 2014 
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Ik ben de kerstdagen goed doorgekomen en heb me zoals altijd groot 
gehouden. Mijn familie heb ik verteld dat er weer een knobbel in mijn 
borst zit en dit keer ook in mijn lymfe. Iedereen is geschokt en vraagt 
me wat ik ga doen. Ik weet het niet. Ik voel me verslagen en heb geen 
zin weer helemaal overnieuw te beginnen met ziek zijn. Alles ging net 
weer lekker. Na mijn ontslag besluit ik het extra geld dat ik heb 
verdiend met mijn stress avontuur deels in te zetten om mijn eigen site 
http://www.regeltante.nl nieuw leven in te blazen. Ik heb groen licht 
gegeven eind oktober voor de herbouw en in januari wil ik live. In die 
maand pieken altijd mijn inschrijvingen en het zou doodzonde zijn als 
we dat nog met de oude site moeten doen. Ik werk nog een tandje extra. 
Als de oliebollen het vet in gaan wordt wel duidelijk dat het niet gaat 
lukken met de nieuwe site. Mijn inkomen zal dus nog een tijd 
achterblijven bij mijn verwachting. De broekriem moet weer aan en ik 
maak me ongerust, mijn oudste dochter is gaan studeren en wil nu ook 
op kamers. Waar halen we in godsnaam het geld vandaan om niet alleen 
fatsoenlijk te leven, maar ook om al mijn medicijnen of behandelingen 
die ik nog moet gaan uitzoeken te betalen?? 

Ik speur ondertussen internet af naar “the cure”, maar alle zuurzak en 
Essiac thee sites ten spijt, kan nog steeds niemand mij uitleggen 
waarom ik na een zwangerschap van enkele weken en een abortus, een 
zeer agressieve vorm van kanker heb gekregen? Ik geloof geen van de 
therapieën echt. Ik wil weten hoe het werkt! Op cel niveau of wat dan 
ook, leg mij uit: WAT IS KANKER? Hoe ontstaat het? En wat heeft 
mijn zwangerschap ermee te maken of de abortus? 

Via mijn werk heb ik al vele weduwnaars geholpen die een oppas 
zochten. Steeds hetzelfde verhaal, mams in de dertig één of twee 
kindjes geboren , mams dood aan kanker. Zwanger zijn is 
levensgevaarlijk voor vrouwen denk ik al jaren, maar hoe het werkt en 
waarom de kans op kanker kennelijk toeneemt weet ik dan nog niet en 
heb ik ook geen tijd voor om het uit te zoeken. Maar nu wel! Ik moet 
wel. 

Report this ad 
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Ik vind overal puzzelstukjes. Over HCG hormonen en dat schimmels 
voor hun ongeslachtelijke voortplanting ook HCG hormonen aanmaken. 
Zou kanker een schimmel zijn vraag ik mij af? En dat je oestrogeen 
levels bij een zwangerschap 2000% hoger zijn dan normaal. En dat men 
vroeger dacht dat het hielp om bij vrouwen met borstkanker de 
baarmoeder en eierstokken te verwijderen om uitzaaiingen tegen te 
gaan. Mooi niet dus, deze vrouwen hadden juist 80% meer kans op 
uitzaaiingen. Ik herinner me de uitspraak van mijn oncoloog, die zei; 
“Misschien wel het meest positieve aan een chemokuur is dat je 
daardoor in de overgang komt”, waarop ik hem boos vroeg of hij in al 
die jaren dan geen humanere manier had kunnen bedenken? 

Ik krijg nog geen antwoord en bestel eerst maar abrikozen pitten vol 
met B17 in Zwolle, bij http://www.boinnk.nl. De cyanide zit samen met 
benzaldehyde gebonden aan twee suikermoleculen. Kanker wil suiker, 
de kankercel neemt de stof op en knipt er de suiker af. Dan blijft de 
enorm giftige combinatie van cyanide en benzaldehyde over die de cel 
dood. Je gewone cellen knippen het molecuul anders, waardoor er juist 
geen schadelijk gifstoffen vrijkomen en de cel uit de B17 voeding haalt. 

Dit snap ik en klinkt logisch. Ik begin dus eind januari met het eten van 
100 lucht(!) gedroogde abrikozen pitten per dag. 

Wordt vervolgd… 

Lees ook deel 1, deel 2 

Categories Celwerking, Onderzoek en statistiek•Tags abrikozenpitten, 
B17, stress  

Vitamine C het beste medicijn? 

Published on 21 oktober 2013 door Linda Woudstra6 reacties  
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In mijn zoektocht ben ik al vrij snel op de onnavolgbare werking van 
vitamine C terecht gekomen en ben dit hoog gedoseerd gaan 
gebruiken.  ook nu gebruik ik nog dagelijks 4-5 gram vitamine C. 

tegenwoordig probeer ik zoveel mogelijk uit mijn voeding te halen en 
ontbijt met een smoothie met veel verschillende vruchten, groenten en 
zaden. 

iedereen zou minstens 4 gr vitamine C per dag moeten innemen is mijn 
overtuiging. En als je ziek bent zoveel tot je er diarree van krijgt.  Na 
een MMS kuur is hoge dosering van vitamine C volgens mij de beste 
follow up. na de reiniging komt het weer de opbouw (je lichaam maakt 
uit vitamine  C o.a collageen) en het onderhoud (Je immuunsysteem 
maakt uit C waterstofperoxide om alle ziekmakers te doden) 

Bijgaand een artikel dat ik je aanraadt onmiddellijk te lezen als je nog 
niet op de hoogte bent van de enorme gezondheidsvoordelen van 
vitamine C 

http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/haal-jij-wel-die-vitale-hoge-c/ 

En nog een link over tekort aan vitamine C en pardontitis , het gebrek 
aan collageen zorgt simpelweg voor het uitvallen van tanden en 
kiezen… 

.http://vorige.nrc.nl/wetenschap/article1829411.ece 

  

Categories Celwerking, Voeding•Tags Paradontitis, vitamine C  

Chris beats cancer 

Published on 25 juni 2013 door Linda Woudstra2 reacties  
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Altijd leuk om nog iemand tegen te komen die ook chemotherapie heeft 
geweigerd en daar ook over publiceert. Hij heet Chris en overwon 9 jaar 
geleden darmkanker door geheel over te stappen op een raw food dieet. 
Zie zijn site http://www.chrisbeatcancer.com/ 

Daarop staat ook een zeer interessant interview met Dr. Patrick 
Vickers van het Nothern Baja Gerson Center. Zeer de moeite waard om 
te bekijken omdat hij een hele duidelijke uitleg geeft waarom alkaline 
voeding de onbalans in het energie niveau van de cel kan aanpakken. 
Volgens zijn uitleg kan dat alleen dmv van voedsel en wel heel 
specifiek groenten en fruit, waarvan 80-90% rauw en 10% gekookt. 

Hij bespreekt ook de rol van suikers en maakt deze ondergeschikt aan 
de rol van ZUURSTOF in de cel.  Hij zegt: door 
het ONTBREKEN  van zuurstof kan de suiker in de cel niet worden 
omgezet in energie en wordt vervolgens afgebroken naar 
MELKZUUR.  En melkzuur is de echte brandstof voor tumoren, niet de 
suikers! Dit komt  overeen met de analyse van Brian Peskin. 

Report this ad 

De vraag is waarom gaat het dan mis met de zuurstofopname van 
de cel? 
Door een dieet dat grotendeels gebasseerd is op eiwitten en suikers, 
verzuurd de cel door opeenhoping van H+. Zie uitleg Waterstof 
(hydrogen) ion of PH (Potential Hydrogen) 

Als je vers geperste sappen drinkt zijn deze buiten het lichaam zuur, 
maar zodra je ze drinkt worden ze in de maag omgevormt tot 
kaliumhydroxide waarbij het hydroxide-ion OH- verantwoordelijk is 
voor de sterke basische eigenschappen van de stof.  In de verzuurde 
cellen is er juist sprake van grote hoeveelheden H+ ionen. Wanneer de 
OH- reageert met de H+ krijg je H2O, water. 

Met het ontstaan van water kunnen de gifstoffen uit de cel worden 
gespoeld en kan de cel weer terugkeren naar zijn oude energieniveau en 
met O2 zuurstof de KREBS cycle doorlopen om energie te produceren. 
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Report this ad 

Bekijk de uitleg van Dr. Patrick Vickers hier: 

De celwerking uitgelegd 
Voor de volledigheid voeg ik nogmaals de prachtige uitleg toe van Paul 
Andersen over de werking van de cel , specifiek de zuurstof opname: 

Uitleg Cel zuurstofopname: 

Voor uitleg van ATP bekijk dan ook deze nog eens! 

of klik de link hier: A tour of the Cell http://youtu.be/1Z9pqST72is 

Categories Celwerking•Tags ATP, beat cancer, brian peskin, Dr. 
Vickers, hydrogen ion, krebs cycle, raw food  

Welkom op mijn blog! 

Ik heb in 2008 afgezien van de standaard behandelingen voor 
borstkanker, behalve twee borstbesparende operaties heb ik geen 
chemo, bestraling of tamoxifen als behandeling gekozen. Ondanks 
dringend advies van mijn artsen.  

Op deze blog kun je mijn dagelijkse belevenissen volgen en mee 
discussiëren met mij en andere volgers van deze blog, die vaak ook zeer 
waardevolle adviezen en links hier delen! 

Ik heb inmiddels een nieuwe website www.lindawoudstra.nl waar ik 
mijn onderzoek en conclusies deel over hoe ik denk dat je kanker zou 
moeten benaderen. 

Liefs Linda 

Ontvang nieuws per mail 
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Bedankt voor je abonnement! Je krijgt een e-mail met een link om je 
abonnement te bevestigen. Als je geen e-mail ontvangt, kun je contact 
met ons opnemen. 

Zoek op deze blog 

Zoeken naar:  

Laatst toegevoegd: 

 Waarom zijn tumoren altijd hard?  
 Lezing borstkanker overleven hoe doe je dat?  
 Geen water AUB!  
 Reminder zaterdag 11 november as.  
 Wil je langer leven? Eet vet!  

Laatste reacties: 

Linda Woudstra op Waarom zijn tumoren altijd…

Aanvullende kanker therapieen 

 Werkgroep Welzijn Kankerpatienten Organiseren 
bijeenkomsten in het land en geven voorlichting over 
alternatieve kankertherapieen. 

 Informatie site: Kanker Actueel Deze site volgt het nieuws en 
onderzoeken over kanker op de voet 

 Overzicht Alternatieve geneeswijzen In dit overzicht van 
alternatieve geneeswijzen en artsen / therapeuten, kunt u 
eenvoudig de gewenste behandelaar vinden op zijn of haar 
specialisme. 

 Natuurarts Henk Fransen Henk is een van de weinige artsen die 
een compleet programma aanbiedt om het zelfgenezend 
vermogen van kankerpatiënten te activeren. 
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Informatie over MMS 

 Chemische uitleg MMS! Een uitvoerige uitleg met chemische 
formules over de werking van MMS 

 Officiele Jim Humble site Alle informatie over ervaring en 
gebruik van Chloordioxide (MMS1 en MMS2) 

 Testimonials van MMS gebruikers 
 Informatiesite over MMS van Leo Koehof Leo Koehof is een 

Duitser die met eigen ogen ging kijken of MMS werkt en heeft 
Jim Humble diverse keren in Afrika bezocht. Hij heeft er een 
boek over geschreven dat via zijn site te koop is. 

Informatie over voeding & gezondheid 

 Gezondheidssite: Leefbewust.com Ron Fonteine verzameld al 
jarenlang bijzondere nieuwsfeiten uit de hele wereld over 
gezondheidszaken 

Natuurartsen & Therapeuten 

 Therapeut zoeken via zorgzoeken.nl De website waarop u snel 
de arts of therapeut vindt die u zoekt. 

 Natuurarts Henk Fransen Henk is een van de weinige artsen die 
een compleet programma aanbiedt om het zelfgenezend 
vermogen van kankerpatiënten te activeren. 

 Overzicht Alternatieve geneeswijzen In dit overzicht van 
alternatieve geneeswijzen en artsen / therapeuten, kunt u 
eenvoudig de gewenste behandelaar vinden op zijn of haar 
specialisme. 

 Orthomoleculair Arts Maarten Klatte 

Overige activiteiten van Linda 

 Mijn bedrijf Regeltante.nl 
 Verandering begint bij jezelf! Discussieer mee hoe we de 

wereld samen een beetje beter kunnen maken! 
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Waar koop ik wat? 

 Natufarm MMS 
 Body & Fit 
 de MMS winkel 
 Hulda Clark parasietenkuur 

Webshop voedingssupplementen 

 Natufarm MMS 
 Body & Fit 
 de MMS winkel 
 Hulda Clark parasietenkuur 

Meest bekeken onderwerpen: 

Celwerking Columns FD Complementaire therapie De diagnose 
Discussie Germaanse Geneeskunde (GNM) goede doelen Kankerkrasje 
Kanker supplementen lezing Mammografie Mind over matter MMS 
netwerk & informatie Onderzoek en statistiek Stress therapieen 
Uncategorized Voeding Waarom deze blog? Wil je wat doen?  
Advertenties 

 

  

  

  


