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In deze brochure vindt u over kanker informatie uit verschillende 

bronnen. Zie ook mijn boek over Kanker en genezing,  

http://www.pentahof.nl/Brochures/boeken/De%20'Kanker-

bijbel'%20.pdf 

 

 

http://healthbytes.me/kanker-is-100-te-genezen-binnen-in-1-a-2-

maanden-artsen-wordt-het-zwijgen-opgelegd/ 

 

 

Kanker is 100% te genezen binnen in 1 a 2 Maanden. Artsen wordt 

het zwijgen opgelegd! 

by Redactie - jan 18, 2015 

43 69338 

 
Dit is zeer belangrijk voor iedereen om te weten. KANKER is te genezen. 

Oncologische zorg is een biljoen dollar industrie. Denk je echt dat ze dat 

zonder slag of stoot op gaan geven? Yeah right. Kanker is allange tijd te 

genezen en als gevolg van deze zieke en agenda van de pharmaceutische 

industrie zijn er miljoenen gestorven en triljoenen zijn verspild. Er zijn 

talrijke gevallen in de gehele Amerikaanse geschiedenis waar de FDA 
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willens en wetens mensen vergif heet gegeven. We weten dat ze er alles 

aan doen om veel geld te maken en naaien dan het volk een oor aan op 

hetzelfde moment. Word alstublieft wakker! 

Dr. Leon Coldwell is gestopt door de federale regering in zijn voortgang 

bij het genezen van kanker. 

“Aangezien alle 7 broers en zussen van mijn moeder kanker hadden, 

evenals mijn grootmoeder , welke is gestorven aan kanker, en zelfs mijn 

vader en stiefvader aan kanker zijn gestorven, kan ik je vertellen dat ik 

zeker weet dat niemand anders de hoeveelheid ervaring met kanker heeft, 

die ik heb. Ik heb het gezien als familielid, zoon en kleinzoon van het 

begin tot het mijn familieleden vermoorde. 

In mijn tijd heb ik meer dan 35.000 patiënten gezien en hebben meer dan 

2,2 miljoen seminar deelnemers die mij hebben aangeschreven hebben, 

mij hun opmerkingen en levensverhalen gestuurd. Ik heb meer dan 7 

miljoen lezers van mijn nieuwsbrieven en rapporten. Ik ben de dokter, 

die naar de mening van vooraanstaande deskundigen, het hoogste kanker 

genezingsratio heeft in de wereld. 

Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat ik ten minste 90% van alle 

patiënten met kanker kan genezen als ik buiten het juridische platform 

om kon werken met deze mensen op de “Dr Coldwell manier.” 

Zolang de patiënt bereid is en nog steeds in staat om te doen wat nodig is 

en geen operatie, chemotherapie of bestraling heeft gehad, is er geen 

reden dat kanker niet kan worden genezen bij de meeste mensen. Ik weet 

zeker dat ik ze kon genezen binnen enkele weken of een paar maanden. 

Maar omdat de wet en degenen die geld te verdienen door uw lijden en 

zelfs de dood mij niet toe laten om u te behandelen op de manier die ik 

ken, welke resultaten zou opleveren, en ik wettelijk niet eens mag 

vertellen wat u moet doen of juist niet moet doen. 

Dat is hoe de medische en farmaceutische industrie hun Biljoen Dollar 

kanker Industrie beschermt. Zij zorgen ervoor dat politici wetten 
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opleggen die burgers doden of ze op zijn minst ziek maken, en wetten die 

ervoor zorgen dat ze niet kunnen worden genezen. 

Ze worden alleen maar behandeld met methodes die leiden tot meer 

ziekte en uiteindelijk tot de dood. Door de giftige, gevaarlijke en 

moorddadige behandelingen. 

“Lees meer op: http://drleonardcoldwell.com/only-answer-to-cancer/ 

ALLE kanker kan worden genezen in 2-6 weken: 

 

 

Ontstop je bloedvaten met deze zelfgemaakte remedie 

• ■Categorieën 

• ■middeltjes 

by Redactie - apr 18, 2015 

8 29164 

 
Ontstop je bloedvaten met dit recept dat je zelf thuis kan maken. Het kan 

ook gebruikt worden in het procédé om  bloed vet te reguleren, waardoor 

algemene lichamelijke vermoeidheid kan worden voorkomen, en het 

biedt tevens versterking voor het immuunsysteem … 

Hoewel we weten dat we niet verondersteld worden om junkfood te eten, 

moeten we  toegeven dat we er gek op zijn. Maar als het gaat om onze 

gezondheid, is junk food de # 1 voor het veroorzaken van hartaanvallen, 

hart-en vaatziekten en het veroorzaken van ophopingen in onze 

bloedvaten. Er zit een limiet aan de hoeveelheid junk voedsel dat we 
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kunnen eten. Het beste is om te stoppen met het consumeren van junk 

food, maar eerlijk is eerlijk, dat is niet zo makkelijk. Mensen hebben 

daardoor vaak problemen met verstopte slagaders en grijpen daarvoor 

vaak naar alopatische medicijnen. Dat is niet nodig, je kunt je aderen 

ontstoppen met deze “Homemade Remedy”. 

Deze zelfgemaakte remedie is gemaakt van teentjes knoflook, citroen en 

gember. Deze krachtige combinatie zal de gevaarlijke blokkades in de 

bloedvaten vernietigen. Deze oplossing is heel makkelijk te maken, en 

het is zeer efficiënt. Naast de mogelijkheid om je bloedvaten te 

ontstoppen met dit zelfgemaakte natuurlijke medicijn, biedt deze 

krachtige combinatie talloze andere voordelen als je het vaker 

consumeert. Behalve dat je je aderen kunt ontstoppen met deze 

zelfgemaakte remedie, kan het ook gebruikt worden in het proces van het 

reguleren van het vetgehalte in het bloed, het voorkomen van algemene 

lichamelijke vermoeidheid, preventie en behandeling van verkoudheid en 

griep, versterking van het immuunsysteem, en het voorkomen van vrije 

radicalen in je lichaam. 

Als je bezorgd zijn over de onaangename knoflookgeur, vrees niet, er is 

een manier om het te neutraliseren. Later zul je merken dat tijdens het 

bereidingsproces, wanneer de knoflook wordt gemengd met de citroen en 

de gember, het zijn onaangename geur verliest. 

Ingrediënten die nodig zijn om de remedie te maken: 

– 40 teentjes knoflook 

– 4 citroenen met schil 

– Kleinere gemberwortel (3-4 cm) of 2 eetlepels poeder 

– 2 liter schoon water 

Voorbereidingsproces: 

Snijd de citroen in stukken, maar voordat je dit doet, was het goed om 

eventueel vuil eraf te krijgen. Als er aanwijzingen zijn dat de citroenen 

niet biologisch zijn, spoel ze dan af met een oplossing van water en azijn. 

Mix de gepelde knoflook samen met de citroenen en de gember. 
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Wanneer dit gedaan is, meng het goed tot het mengsel egaliseert. Gebruik 

een metalen kom waar je dit mengsel in giet en voeg 2 liter water toe, 

verwarm het dan allemaal bij elkaar. Blijf roeren tot het bijna begint te 

koken. Voordat het begint te koken, zet je het weg en laat je het afkoelen. 

Filter het met behulp van een middelgrote zeef en giet het in glazen 

flessen. 

Hoe het te gebruiken: 

Drink dagelijks een glas van 200 ml van deze drank minimaal 2 uur voor 

elke maaltijd. Of je kunt het drinken op een lege maag(bijvoorbeeld 

wanneer je opstaat in de ochtend). 

 

Cannabis remedie tegen kanker, regering weet het al 41 jaar 

• ■Categorieën 

• ■Nieuws 

by Redactie - jan 19, 2015 

1 1102 

 
Cannabinoïden, de actieve bestanddelen van marihuana, voorkomen 

tumoren en vernietigen kankercellen. 

De Amerikaanse regering weet dit al meer dan 40 jaar maar de media 

worden ervan weerhouden om deze remedie naar buiten te brengen. 
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De Amerikaanse oorlog tegen drugs is eerder een oorlog tegen het eigen 

land. Klaarblijkelijk worden er te veel mensen rijk van de oorlog tegen 

drugs. 

In 2003 werd een studie gepubliceerd in Nature Reviews Cancer waarin 

een historische en gedetailleerde uitleg wordt gegeven hoe THC 

(tetrahydrocannabinol) en natuurlijke cannabinoïden kankercellen 

vernietigen maar normale cellen behouden. 

Manuel Guzmán uit Madrid ondervond dat cannabinoïden, de actieve 

bestanddelen van marihuana, tumoren voorkomen. Reactiepaden van de 

tumor worden omgevormd waardoor de groei stopt en de tumorcellen 

afsterven. Daarnaast wordt de groei van bloedvaten naar de tumor 

stopgezet. 

Volgens Dr. Ethan Russo, een neuroloog en een autoriteit op het gebied 

van medicinale cannabis, is de Guzman-studie zeer belangrijk. “Kanker 

komt voor omdat cellen onsterfelijk worden, ze reageren niet meer op 

signalen om te stoppen met groeien. Normaliter sterven cellen op 

commando af. Dit proces wordt apoptose genoemd, of geprogrammeerde 

celdood. Het proces werkt niet meer bij tumoren. THC stimuleert 

apoptose zodat gliomen, leukemieën en melanomen verdwijnen.” 

Cannabinoïden kunnen dus zeer goed gebruikt worden tegen kanker. Ze 

worden getolereerd door het lichaam en produceren niet de giftige 

bijwerkingen van een conventionele chemotherapie. 

Wanneer er een mogelijk geneesmiddel tegen kanker is ontdekt wordt dit 

normaal breed uitgemeten in de media. Wanneer het echter om 

marihuana gaat laat de mainstream media afweten. Nieuws over de relatie 

tussen cannabis en het verdwijnen van tumoren verscheen reeds in 1974. 

Onderzoekers van het Medisch College van Viriginia werden 

gefinancierd door het National Institute of Health om bewijs te vinden 

dat marihuana het immuunsysteem aantast. In plaats daarvan zagen ze 

hoe THC de groei van drie kankersoorten afremde in muizen. 
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In 1974 deed The Washington Post verslag van de studie. De krant 

voegde toe dat de actieve bestanddelen in marihuana de reactie van het 

immuunsysteem onderdrukt die het afstoten van organen na een 

transplantatie kan veroorzaken. 

Media blackout 

De ontdekking in Madrid werd in de Verenigde Staten na die tijd 

angstvallig stilgehouden. Op 29 februari 2000 kwam stilaan informatie 

naar buiten toen MarijuanaNews.com redacteur Richard Cowan zijn 

beklag deed dat hij het artikel enkel kon vinden via een link die 

kortstondig op de website van Drugde Report stond. “The New York 

Times, The Washington Post en Los Angeles Times negeerden allen het 

verhaal, ondanks dat het nieuwswaardig is: een goedaardige stof die van 

nature voorkomt en dodelijke hersentumoren vernietigt,” zo voegde 

Cowan toe. 

Op 29 maart 2001 drukte de San Antonio Current een artikel door 

Raymond Cushing getiteld ‘wiet maakt tumoren kleiner; regering wist 

het in ‘74’. Media-aandacht is er sindsdien niet geweest met uitzondering 

van een kopie van het artikel op Alternet. 

Het is moeilijk te geloven dat de genezende werking van cannabis al meer 

dan 30 jaar wordt onderdrukt en toch zal hier waarschijnlijk geen 

verandering in komen. Waarom? 

Omdat het een gevaar vormt voor het cannabisverbod. Er is onomstotelijk 

bewijs dat de onderdrukking van medicinale cannabis heeft geleid tot het 

falen van de instituten van een vrije maatschappij, de medische sector, 

journalistiek, wetenschap en onze fundamentele waarden, aldus Cowan. 

We kunnen rustig zeggen dat miljoenen levens hadden kunnen worden 

gered wanneer er geen verbod was geweest op cannabis. Intussen 

spenderen families al hun spaargeld aan gevaarlijke, giftige en dure 

medicijnen. 

Bron: Rense.com 
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Graag Delen: Wetenschappers genezen kanker, maar niemand heeft 

interesse! 

• ■Categorieën 

• ■Overig 

by Redactie - mei 3, 2015 

59 88249 

 
Canadese onderzoekers hebben een eenvoudige remedie gevonden voor 

kanker, maar grote farmaceutische bedrijven zijn niet geïnteresseerd. 

Onderzoekers van de Universiteit van Alberta in Edmonton, Canada 

hebben vorige week kanker genezen, maar toch is er een beetje een rimpel 

in het nieuws of in de TV. Het is een eenvoudige techniek met een zeer 

basisch geneesmiddel. 

De methode maakt gebruik van dichlooracetaat, wat momenteel wordt 

gebruikt om metabole stoornissen te behandelen. Er is dus geen 

bezorgdheid voor bijwerkingen of over de lange termijn. Dit medicijn 

heeft geen patent nodig, dus iedereen kan het gebruiken op grote schaal 

en is goedkoop in vergelijking met de dure kankermedicijnen 

geproduceerd door de grote farmaceutische bedrijven. 
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Canadese wetenschappers hebben dit dichlooracetaat (DCA) getest op 

cellen van de mens; het doodde long, borst en hersen kankercellen en liet 

de gezonde cellen met rust. Het werd getest bij ratten met ernstige 

tumoren; hun cellen krompen toen ze werden gevoed met water 

aangevuld met DCA. Het geneesmiddel is algemeen beschikbaar en de 

techniek is eenvoudig te gebruiken, waarom zijn de grote farmaceutische 

bedrijven niet betrokken? Of de Media die geïnteresseerd zijn in deze 

ontdekking? 
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In het menselijk lichaam is een natuurlijke kanker bestrijdende 

menselijke cel, de mitochondriën, maar deze moeten worden geactiveerd 

om effectief te zijn. Wetenschappers dachten dat deze mitochondriën 

cellen werden beschadigd en dus niet effectief waren tegen kanker. En 

dus richtten ze hun aandacht op  glycolyse, hetgeen minder effectief is in 

het genezen van kanker en meer verspillend. De fabrikanten van 

geneesmiddelen zijn gericht op deze glycolyse methode om kanker te 

bestrijden. DCA aan de andere kant is niet afhankelijk van glycolyse 

maar van mitochondriën; het activeert de mitochondriën, die op hun beurt 

de kankercellen bestrijden. 

Het neveneffect hiervan is het ook een proces genaamd apoptose 

reactiveert. Ziet u, de mitochondriën bevatten een zeer belangrijke 

zelfvernietigingsknop die niet in kankercellen kan worden ingedrukt. 

Zonder, worden deze tumoren groter dan cellen die weigeren te worden 

uitgedoofd. Volledig functionerende mitochondriën, kan dankzij DCA, 

opnieuw sterven. Met glycolyse uitgeschakeld, produceert het lichaam 

minder melkzuur, zodat de slechte weefsel rond de kankercellen niet 

afbreekt en nieuwe tumoren voedt. 

Farmaceutische bedrijven investeren niet in dit onderzoek, omdat de 

DCA-methode niet kan worden gepatenteerd, zonder een patent kunnen 

ze geen geld verdienen, zoals ze nu bijvoorbeeld doen met hun aids 

Patent. Aangezien de farmaceutische bedrijven dit niet zullen 

ontwikkelen, zouden volgens het artikel andere onafhankelijke 

laboratoria moeten beginnen met het produceren van deze drug en meer 

onderzoek doen om alle bovenstaande bevindingen te bevestigen. Al het 

grondwerk kan worden gedaan in samenwerking met de universiteiten, 

die verheugd zullen om zijn om te helpen bij dit onderzoek, en zo kan er 

een effectief medicijn voor het genezen van kanker worden ontwikkeld. 

Hier kunt u het originele onderzoek vinden. Dit artikel heeft tot doel 

ruchtbaarheid te geven aan deze studie, in de hoop dat sommige 

zelfstandige bedrijven en kleine startups dit idee oppakken en deze drug 
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gaan produceren, omdat de grote bedrijven het niet zulllen aanraken voor 

hele een lange tijd. 

Deel daarom dit bericht aub waar u kunt! 

 

Top 3 Voeding om Artritis en Gewrichtspijn te genezen en 

Fibromyalgie te verlichten 

by Redactie - mei 7, 2015 

0 1917 

 
Als het weer kouder begint te worden, beginnen artritis en andere pijnen 

erger te worden. In plaats van het nemen van potentieel schadelijke 

farmaceutische medicijnen met gevaarlijke neveneffecten, waarom niet 

in plaats daarvan eens natuurlijke remedies proberen? 

In Azië worden al eeuwen lang krachtige anti-inflammatoire kruiden 

gebruikt om de pijn van de ontsteking te verlichten; het helpt tegen 

reumatoïde artritis, lupus, artrose en pijn in de gewrichten. 

Hier is een overzicht van de top 3 anti-inflammatoire 

voedingsmiddelen: 

Omega-3-vetzuren (alfa-linoleenzuur) 

Omdat visconsumptie moet worden beperkt tot eenmaal of tweemaal per 

week, vanwege zorgen met PCB’s, zware metalen en kwik, is het 

toevoegen van plantaardige bronnen van omega-3 vetzuren in onze 

voeding dagelijks zinvol. Chia zaden staan bovenaan de lijst als het gaat 

om omega-3 vetzuren. 
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Gember 

De anti-inflammatoire effecten van gember zijn goed gedocumenteerd en 

zijn gebruikt voor duizenden jaren. In feite, deelt gember 

farmacologische eigenschappen met NSAID’s, zoals ibuprofen (bijv. 

Advil). Echter in tegenstelling tot de NSAID’s, die de ontsteking 

helemaal blussen, werkt gember met verbindingen genaamd gingerols 

om de ontsteking te beheren (door het onderdrukken van pro-

inflammatoire verbindingen). 

Kurkuma 

Een botanische neef van gember, het actieve ingrediënt in kurkuma is een 

stof genaamd curcumine en is aangetoond dat het NSAID’s kan 

overtreffen met zijn ontstekingsremmende capaciteiten. Traditioneel 

gebruikt om artritis te verlichten, het is bekend dat het goed werkt tegen 

spierpijn en gewrichtsontsteking. Van kurkuma is ook aangetoond dat het 

de groei van kankercellen kan remmen en een positief effect heeft op 

cholesterol. 

  

Het echte antikankerdieet 

by Redactie - mrt 12, 2015 

1 1263 

 
In 1952 ontwikkelde de Duitse biochemicus en schrijfster Johanna 

Budwig een antikankerdieet. Dit dieet is rijk aan lijnzaadolie, gemixt met 

kwark en maaltijden die rijk zijn aan fruit, groente en vezels. In het dieet 
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worden geen suikers, dierlijke vetten, slaolie, vlees, boter en margarine 

opgenomen. 

Budwig, indertijd werkzaam voor het Duitse onderzoeksinstituut voor 

levensmiddelen en voeding, zag dat patiënten die het dieet drie maanden 

hadden gevolgd kleinere tumoren hadden en zich beter voelden. 

Sommige patiënten waren zelfs helemaal verlost van hun tumor. 

De Duitse biochemica werkte aan het onderzoek van Nobelprijswinnaar 

Otto Warburg, dat ging over kanker en celademhaling. In 1966 

presenteerde Warburg bewijs dat gewone gezonde cellen in kankercellen 

veranderen als ze geen zuurstof meer krijgen. Budwig ontdekte dat 

onverzadigde vetzuren in cellen zorgen voor de celademhaling en dat 

vetzuren wateroplosbaar worden in combinatie met eiwitten. Gezonde 

mensen bleken een hoger gehalte aan omega 3-vetzuren in hun bloed te 

hebben dan zieke mensen. Lijnzaad werd door haar aangewezen als de 

belangrijkste bron van omega 3-vetzuren. Afhankelijk van de aandoening 

liet Budwig haar patiënten drie tot zes eetlepels lijnzaadolie met 100 

gram kwark per dag gebruiken. 

Diverse artsen en wetenschappers omschreven het zogeheten 

Budwigprotocol als opzienbarend en een effectieve manier om kanker te 

bestrijden. Dr. Budwig werd tot zeven keer genomineerd voor de 

Nobelprijs. Er zijn ook wetenschappers en oncologen die vinden dat het 

onderzoek eenzijdig is gedaan en dat het een simplistische manier van 

genezing van kanker is. 

Uit diverse artikelen in wetenschappelijke tijdschriften wordt al snel 

duidelijk dat het er niet zozeer om gaat dat het middel effectief is tegen 

kanker, maar dat de industrie, farmacie en overheid bang zijn voor het 

verliezen van marktaandeel en dus winst. Daarom werd het werk van 

Budwig aangevallen en werd haar het zwijgen opgelegd door de 

gevestigde medische, industriële en farmaceutische belangen. 

Uit de syllabus Natuurvoedingsadviseur van Sonnevelt Opleidingen 

komt het volgende recept voor een Budwigpapje: 
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4 eetlepels volle biologische kwark 

1 eetlepel lijnzaadolie 

citroensap naar smaak 

havervlokken 

zaden en pitten zoals lijnzaad, sesamzaad, zonnepitten, pompoenpitten 

noten zoals amandelen, walnoten of hazelnoten (ongebrand) 

honing naar smaak 

vers fruit naar smaak (geen kiwi) 

In zijn boek Het echte kankerdieet stelt de Franse oncoloog David Khayat 

dat een vijfde van alle kankergevallen is gerelateerd aan een slecht 

eetpatroon. Hij stelde op basis van grondig literatuuronderzoek een aantal 

adviezen op. Khayat is hoofd van de afdeling Oncologie in het ziekenhuis 

Pitié-Salpétière in Parijs, niet de minste dus. Hij leidde op verzoek van 

de Franse president Jacques Chirac tussen 2002 en 2007 het Franse 

nationale programma tegen kanker. 

 
Meer informatie via: Sonnevelt Opleidingen, Uitgeverij Lannoo 
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Aardappel Sap: een remedie voor enkele van de meest ernstige 

ziekten 

by Redactie - dec 22, 2014 

5 3874 

 
De helende eigenschappen van aardappelen zijn al honderden jaren 

bekend. Aardappelsap is vooral bekend vanwege de veelzijdigheid bij de 

behandeling van een breed scala van verschillende ziekten. 

Aardappelen groeien over de hele wereld en zijn gevonden in de voeding 

van mensen door de eeuwen heen, en aardappelen hebben een groot 

helend vermogen, wanneer er vers sap van wordt gemaakt. 

12 Voordelen van Aardappelsap 

1. Aardappelsap is een prachtig anti-inflammatoir middel en werkt goed 

tegen artritis en alle andere vormen van inflammatoire ziekten en pijnen, 

vooral gewrichtspijn en rugpijn. En Aardappel Sap zal de bloedsomloop 

verhogen naar elk gebied van het lichaam. 

2. Aardappelsap is zeer alkalisch en werkt om het lichaam te alkaliseren 

teneinde ziekten zoals cardiovasculaire ziekte en zelfs kanker te 

voorkomen. 

3. Aardappelsap is geweldig tegen eczeem en zelfs acne. Het helpt bij het 

opschonen van uw huid in een mum van tijd. 
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4. Aardappelsap kan u helpen gewicht te verliezen, neem een kopje 

aardappel sap in de ochtend voor het ontbijt … en ‘s avonds 2 tot 3 uur 

voor het naar bed gaan. Aardappelsap smaakt niet geweldig, dus zorg 

ervoor om het te mengen met andere sappen, zoals wortelsap en voeg wat 

honing toe zodat het geweldig smaakt! 

5. Aardappelsap doet wonderen voor jicht, het verwijdert urinezuur uit je 

lichaam. 

6. Aardappelsap verlaagt ook je cholesterol, en in het algemeen verbetert 

het je algehele staat van gezondheid en welzijn. 

7. Aardappelsap werkt ook goed als een goedkoop middel voor ontgiften. 

Wilt u de lever en galblaas spoelen, geef dan aardappelsap een kans. 

Aardappelsap is tevens gebruikt in Japan en andere plaatsen in de wereld 

om hepatitis met succes te behandelen. 

8. Er zijn studies die aantonen dat aardappelsap goed werkt voor de 

behandeling van pancreatitis en nierziekte, inclusief eiwitrijke waarden 

op klinische laboratoriumtesten. En er is enig bewijs dat aardappelsap 

ook goed werkt tegen diabetes en hoge bloeddruk. 

9. aardappelsap helpt de vorming van calcium stenen in de urinewegen 

voorkomen. 

10. Aardappelsap is ook gebruikt voor de behandeling van tumoren en 

kanker, in feite bevatten rode en paarse aardappelen grote hoeveelheden 

anthocyanines die de groei van kankercellen stoppen. En gele en oranje 

vruchtvlees aardappelen bevatten veel zeaxanthine wat belangrijk is voor 

goed zicht. 

11. Aardappelsap is alkalisch, wat geweldig is om het maag-darmkanaal 

tot rust te brengen, het genezen van indigestie, en helpen met overmatig 

zuur, en voor het helen van een prikkelbare darm en ook helende 

maagzweren. Een waar wonder voedsel voor het maag-darmkanaal. 

12. Aardappelsap zit vol vitaminen A, C, B en fosfor, calcium, ijzer, 

kalium, zeaxanthine, vezels en eiwit! Gebruik altijd rijpe aardappelen, 

aardappelen die vrij zijn van zwarte vlekken, nieuwe spruiten, en groene 
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zones … deze gebieden bevatten giftige stoffen. Zorg ervoor dat je deze 

gebieden voor het maken van sap verwijdert. Je kunt wortelsap toevoegen 

aan aardappelsap en zelfs kruiden zoals brandnetel, salie, en spirulina 

voor een nog voedselrijker sap dat je lichaam goed doet. 

Geef Aardappelsap een keer een kans, het zou wel eens kunnen zorgen 

dat u zich geweldig gaat voelen! 

Met succes behandelde ziekten zijn: 

• Gastritis: 1 eetlepel aardappelsap verdund met wat water moet een half 

uur voor het ontbijt, de lunch en het diner worden genomen. 

• Maagzweer: 50ml aardappelsap op een lege maag en 50 ml voor de 

lunch en het diner. 

• Bloedsuikerspiegel: dagelijkse consumptie van aardappel sap. 

• De behandeling van longaandoeningen: dagelijkse consumptie van 

aardappel sap 

• Kanker: Aardappelsap is onderdeel van de Brojsov therapie voor de 

behandeling van kanker. 

• Ziekten van de milt en lever, hart-en vaatziekten, frequente 

hoofdpijn en menstruatiepijn: dagelijkse consumptie van aardappel 

sap. 

Hoe maak je aardappelsap: 

Was de aardappelen en verwijder alle groene delen van de korst. Leg de 

aardappelen in een sapcentrifuge en in één minuut heb je een glas vol met 

gezondheid. In plaats van een sapcentrifuge kun je de aardappelen ook 

raspen en zeef ze met behulp van een linnen doek. Drink het vers! Voor 

een betere smaak kun je honing, citroensap, wortel of appel toevoegen. 

 

Honing legt ziekenhuisbacterie MRSA en VRE plat 

by Redactie - mei 7, 2015 

0 847 
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Honing van de imker vertoont echt een antibacteriële werking, die mede 

veroorzaakt wordt door melkzuurbacteriën in het inwendige van de bij. 

Die symbionten maken een metabolietencocktail aan waarmee je in 

principe zelfs de meest beruchte antibioticaresistente ziekenhuisbacteriën 

plat kunt krijgen, schrijven Zweedse onderzoekers in het International 

Wound Journal>> 

Wetenschappelijk bewijs dát honing werkt tegen bacteriële infecties was 

er tot nu toe nooit waardoor dit onderzoek een primeur is. Honing wordt 

het al duizenden jaren ingezet als huismiddeltje maar niemand wist ooit 

of het echt iets deed – en anno 2014 doet het inderdaad niets meer omdat 

die melkzuurbacteriën allang dood zijn eer de honing via supermarkten 

de consument bereikt. 

Melkzuren micro-organismen in honing 

Een deccenia eerder ontdekten de Zweedse onderzoekers al dat de 

honingmaag van bijen een uitgebreide bacteriepopulatie bevat, die in 

symbiose leeft met de gastvrouw. In de honing vind je diezelfde bacteriën 

ook terug. Het gaat om dertien goed van elkaar te onderscheiden 

melkzuurbacteriën: negen soorten Lactobacillus en vier soorten 

Bifidobacterium. De onderlinge getalsverhoudingen hangen onder meer 

af van de beschikbare soorten nectar, maar het lijken wel altijd dezelfde 

dertien soorten te zijn. 

Bekijk ook: 

Wat is Nederlandse honing van de imker en hoe wordt het gewonnen >> 

Honing met kaneel een unieke combinatie met grote medicinale kracht 

>> 

Deze melkzuurbacteriën produceren niet alleen melkzuur, maar ook 
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enzymen en antimicrobiële peptides plus kleine hoeveelheden van een 

hele reeks kleine moleculen zoals organische zuren, vetzuren, ethanol, 

benzeen en andere aromaten en waterstofperoxide. 

Bacteriën als MRSA en VRE bestrijden met honing 

Al langer bekend is het positieve effect van honing op wonden door het 

effectief in balans brengen van wondvocht, bloed en weefsel. 

De Zweden hebben nu die dertien soorten geïsoleerd uit bijen, ze elk 

afzonderlijk gekweekt in petrischaaltjes en gekeken wat voor 

metabolieten ze aanmaakten. Dat bleek van soort tot soort te verschillen. 

Maar elke soort bleek antimicrobieel actief, en als je ze allemaal tegelijk 

inzet krijg je een synergistisch effect waar tot nu toe geen enkel 

pathogeen tegen bestand is gebleken. Methicillineresistente 

Staphylococcus aureus (MRSA), Pseudomonas aeruginosa en 

vancomycineresistente Enterococcus (VRE) bleken geel kansloos en 

gaan er allemaal aan dood. 

Natuurproduct honing als wondverzorging 

Dat honing wonden geneest en medische eigenschappen bezit is al jaren 

een volkswijsheid die nu gegrond blijkt. De Zweden hebben de 

bacteriekweekjes (met wat honing om ze smeerbaar te maken) 

uitgeprobeerd op een tiental paarden met hardnekkige wonden: ze 

genazen allemaal. Het vermoeden lijkt gerechtvaardigd dat dit 

natuurproduct een grote toekomst tegemoet kan gaan in een klinische 

setting. 

Echte verse honing noodzakelijk 

Het is wel noodzakelijk honing te gebruiken die zó uit de bijenkorf komt. 

De honing die tegenwoordig in de EU wordt verkocht is gerijpt, ingedikt 

en soms zelfs gesteriliseerd. Door deze processen zijn de meeste 

antimicrobiële componenten er dan ook allang uitgedampt voor ze in de 

winkelschap liggen. Daar heb je dus medisch gezien helemaal niets meer 

aan. Voor een goede werkng moet men dus op zoek naar plaatselijke 

imker voor rauwe honing. 
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aturday 9th May 2015 at 07:41 By David Icke  

 
‘Mitchell’s latest medical crisis is just one in a long line of threats to her 

health. An only child, she was just nine years old when she contracted 

polio. She defied doctors’ predictions that she would never walk again, 

recovering after treatment in a children’s hospital, where she sang at the 

top of her lungs, despite having already started smoking cigarettes — 

which became a lifelong addiction. 

Although she has complained of poor health for decades, it wasn’t until 

2010 that Mitchell first said she was suffering from Morgellons, a rare 

condition widely thought by doctors to be delusional, in which victims 

believe they are infested with disease-causing fibres and parasites. It was 

identified only in 2002 by a Pennsylvanian lab technician. 

‘I have this weird, incurable disease that sounds like it’s from outer 

space,’ the singer declared.’ 

 

http://www.earth-matters.nl/5/2435/gezondheid/als-u-dit-ene-

ingredient-weglaat-gaat-uw-gezondheid-met-sprongen-omhoog.html 

 

Als u dit ene ingrediënt weglaat gaat uw gezondheid met sprongen 

omhoog 
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Mercola - vertaling Hansjelle Dijkstra) Een video die in juli 2009 op 

YouTube is gezet, waarin biochemisch wordt uitgelegd hoe fructose 

ziektes kan veroorzaken, is inmiddels 800.000 maal bezocht.  

Veel van deze bezoeken zijn ongetwijfeld het gevolg van deze 

nieuwsbrief, aangezien twee voorafgaande artikelen op mijn site over het 

werk van Dr. Lustig Sugar May Be Bad, But This Sweetener is Far More 

Deadly, en This Common Food Ingredient Can Really Mess Up Your 

Metabolism , meer dan een miljoen keer zijn bekeken. 

Zo’n 50.000 mensen per maand kijken naar de lezing, hoewel die 90 

minuten duurt, vertelt The New York Times. Suiker wordt 13 maal 

“toxisch” en “giftig” genoemd en vijf keer aangeduid als “slecht”. De 

maker van de video, Robert Lustig, legt uit dat suiker suiker is, of het nu 

gaat om korrelig wit spul –meestal aangeduid als sucrose-, of om 

glucosestroop met een hoog fructose gehalte. 

En zijn uitgangspunt heeft volgens de NYT niets met calorieën te maken: 

“Het is een vergif van zichzelf” zegt hij. 

“Als Lustig gelijk heeft is onze buitensporige consumptie van suiker de 

belangrijkste oorzaak waarom het aantal Amerikanen die zwaarlijvig 

zijn, en die suikerziekte hebben, in de afgelopen 30 jaar 

omhooggeschoten is” zegt de NYT. Maar zijn stelling impliceert meer 

dan dat. Als Lustig gelijk heeft zou dat kunnen betekenen dat ook andere 

door voedsel veroorzaakte chronische aandoeningen -die worden 

beschouwd als ziektes van de Westerse manier van leven- hierdoor 

verklaard kunnen worden, zoals hartkwalen, hoge bloeddruk en vele 

soorten kankers”.  

De NYT voegde daar aan toe dat Lustig “massaal” bewijs heeft om zijn 

beweringen te onderbouwen. 

In daarmee gerelateerd nieuws wonen er, volgens de Epoch Times, in de 

Verenigde Staten naar verhouding de meeste zwaarlijvige mensen van de 

33 landen die onderzocht zijn. Zeventig procent van de Amerikanen is te 
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zwaar, een aantal dat zal stijgen tot 75% rond 2020, en tot 86% rond 

2030! 

 

Beste vrienden, 
De beestachtige bio-industrie pompt gezonde dieren vol 

antibiotica zodat ze sneller, meer, en goedkoper vlees produceren. 

Deze krankzinnige mishandeling leidt daarbij ook tot resistente 
superbacteriën die dodelijk voor mensen kunnen zijn!  
Verschillende Europese landen hebben het gebruik van 

antibiotica al drastisch teruggedrongen, en nu onderhandelen de 

EU-ministers over wetten voor het hele continent. 
Tegelijkertijd dierenmishandeling voorkomen en mensenlevens 
redden is zo logisch dat zelfs McDonald’s aangekondigd heeft dat 

het zal stoppen met het verkopen van antibiotica-kip in de VS. 

Maar de agrarische en farmaceutische lobby zet alles op alles om de 
nieuwe EU-wetten tegen te houden.  
Morgen komen ministers uit heel Europa bijeen, en veel van hen 

hebben nog geen beslissing genomen. Laten wij een 

miljoenenoproep doen voor een verbod op het wrede en dodelijke 
gebruik van antibiotica in megastallen, en dit aan ieder van hen 
afleveren. Zodra wij in Europa gewonnen hebben, gaan we met 

onze oproep de wereld rond. Teken nu, en deel dit met iedereen:  

 
https://secure.avaaz.org/nl/antibiotics_factory_farms_loc/?bgzQkhb
&v=57969 
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 Bron: Spiegelbeeld 

De geschiedenis van kanker, of: 

x 
Hoe de mensheid al honderden jaren wordt bedrogen 

2015 © Désirée L. Röver – medisch research journalist 

© deze versie: WantToKnow.nl/.be 

 x 
Kanker is tegenwoordig zo wijd verbreid, dat we allemaal wel 

íemand kennen met deze diagnose. We weten hoe dwingend, 

ingrijpend, mensonterend en zinloos het mes-straal-chemo 

traject kan zijn. En ook zien we dat menig kankerpatiënt de 

‘reguliere weg’ niet helemaal, of zelfs helemaal niet wil volgen, 

maar op zoek gaat naar manieren die wat vriendelijker zijn voor 

lichaam en geest. En dan blijkt hoe lastig en kostbaar het kan 

zijn om gebruik te maken van levensconforme en -

ondersteunende geneeskunde, doorgaans benoemd als 

complementaire en alternatieve geneeskunde (CAM).  

                    
Désirée Röver, auteur, presentator, onderzoeksjournaliste. 
Zorgverzekeraars vergoeden zelfs via hun aanvullende polissen juist 

deze consulten en middelen maar mondjesmaat. Een tweede 

moeilijkheid is dat CAM-artsen en-therapeuten onder het heersend 

medisch-farmaceutisch schrikbewind heel kwetsbaar zijn, immers, er 

komen steeds nieuwe regels waaraan zij zich moeten houden. Waar 
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komt de religie vandaan dat alleen de reguliere geneeskunde het bij 

het rechte eind heeft en dat je kanker moet bestrijden met twee 

extreem giftige en kankerverwekkende methoden: nucleaire straling 

en chemotherapie? Wat is van deze dwang de achtergrond? Een 

verkenning in de historie. 

 
Menselijke T-cellen in de aanval op een kankercel. 
Inleiding 

Een kankerdiagnose wordt soms nogal plompverloren meegedeeld. 
En zeker wanneer de betrokken patiënt niet meteen mee wil in de 
heilige drie-eenheid van mes-straal-chemo, kan de arts daar dreigend 
aan toevoegen: “Met deze vorm van kanker hebt u in dit stadium nog 

6 maanden te leven…” Zo’n voorspelling noem ik ‘medische voodoo’. 
Want waarop berust die op? Op wat de arts is aangeleerd? Op wat 

hij ziet wat er met patiënten gebeurt wanneer zij de behandel-
protokolders volgen die hij verplicht is om hen voor te schrijven? 

De logische volgende vragen zijn dan: Hoe worden artsen opgeleid? 
In welk gedachtegoed? Wie bepaalt daarvan de inhoud en de 
kwaliteit? Waarom gedraagt de Westerse patentgeneeskunde zich 
als de enig geldende wijsheid? En waarom worden natuurlijke 
middelen en methoden die meewerken met het lichaam, en ook de 

artsen en therapeuten die deze toepassen, zo belachelijk en 
onbereikbaar gemaakt en zelfs ronduit verboden? Wanneer de 

gezondheidszorg niet werkelijk over gezondheid gaat, wat is hier dan 
aan de hand? 
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Het gestructureerd dictaat van ‘Big Farma’.. 

Helaas, onwetendheid is geen gelukzaligheid 
meer. De harde werkelijkheid is dat de Westerse patentgeneeskunde 

een industrie is die al vele jaren compleet wordt beheerst door 
farmaceutische multinationals. Zij ondersteunen universiteiten, 

financieren medisch onderzoek, bouwen faculteitsgebouwen, 
sponsoren leerstoelen, delen smeergelden en leuke reisjes uit, en 
hebben een leger aan getrainde vertegenwoordigers en lobbyisten 
voor het bewerken van artsen, politici en andere decision makers. 
Een overdreven opvatting? Nee, lees het boek ‘Bijwerkingen’ uit 2010 

van farma insider John Virapen maar. 
Daarnaast blijkt 60% van de artikelen en studies die in internationale 
medisch-wetenschappelijke tijdschriften wordt gepubliceerd, te zijn 

geschreven, gefinancierd, of anderszins beïnvloed door de 
farmaceutische industrie [Marcia Angell, 2005, Peter Gøttsche, 2013]. 

Verder is het niet ongewoon dat er heel wat van de studie-uitkomsten 
die voor de industrie onappetijtelijk zijn, simpelweg worden 

weggemasseerd [William Thompson, CDC, 2014]. Statistiek is een 
elastisch vak… 
Het belang van de eigenaren [lees: internationale banken] en 
aandeelhouders van deze farmaceutische bedrijven is: zoveel 
mogelijk ziekten en zieken. Dit speelveld wordt dan ook met ijzeren 
vuist gecreëerd, beschermd en verdedigd. Met medewerking van 
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‘gerenommeerde wetenschappelijke’ instituten, overheden, politici, 
de media en zelfs van Hollywood! 

“De basis van de moderne geneeskunde is een genadeloze 

commercie.” 

Dave Lewis, (1937/Johns Hopkins Hospital) 

 
Marie Curie, nobelprijswinnaar. Stierf aan haar eigen ontdekking 

in 1934. Leukemie door radio-activiteit. 

Westerse patentgeneeskunde heeft veel weg van een religie. De arts 
is als een dominee of pastoor die bemiddelt tussen de farma godheid 
en jouw zondig zieke lichaam. En wie het evangelie niet volgt, is een 
ketter. Het zwaard van deze Inquisitie is duidelijk zichtbaar bij kanker, 

maar ook bij vaccinaties… (die vaak de opstap naar kanker 
zijn!).  Naast de nu alom aanwezige nucleaire straling vanuit 

Fukushima, Tsjernobyl en twee andere beschadigde kernreactoren in 
Oekraïne, en vanuit de gebruikte nucleaire wapens in de recente 
oorlogen — zijn ook de gifstoffen en vreemde eiwitten in vaccins een 
probaat middel om kanker te veroorzaken… 
Vaccins worden trouwens nooit onderzocht op hun 
kankerverwekkende eigenschappen, noch op hun risico voor 

geboorteafwijkingen en steriliteit! De lange rij van originele 
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wetenschappers en bona fide artsen en therapeuten die in de 
afgelopen eeuw methoden ontdekten om kanker werkelijk te helpen 

genezen, zijn stelselmatig geridiculiseerd, uit het register geschrapt, 
via de Belastingdienst tot de bedelstaf gebracht, achter tralies gezet, 

bezweken in een psychiatrische inrichting, of domweg vermoord. Hun 
namen en gedachtegoed staan in geen enkel medisch studieboek. 
Ongeveer een meter van de boekenruggen in mijn bibliotheek is 
geschreven door artsen, wetenschappers en journalisten die in de 
afgelopen 100 jaar niet langer zwijgend hebben kunnen aanzien hoe 
de niets vermoedende burger door de gevestigde Westerse 
patentgeneeskunde steeds meer wordt misleid, gegijzeld en 
beschadigd. Uit de bevindingen van deze klokkenluiders wordt via 

een snoer van historische feiten een heel andere realiteit zichtbaar 
dan die, welke ons dagelijks systematisch wordt voorgehouden… 

Kruidengeneeskunde 

Overal ter wereld en sinds mensenheugenis heeft de mens bij het 
genezen van verwondingen, vergiftigingen en ziekten gebruik 
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gemaakt van planten en kruiden. De Indiase Ayurveda en de 
traditionele Chinese geneeskunde zijn al duizenden jaren oud, maar 

ook in Europa, vooral in Duitsland, is een zeer uitgebreide 
kruidengeneeskundige kennis aanwezig. Van iedere plant zijn de 

specifieke eigenschappen bekend van elk apart onderdeel: zaad, 
wortel, stengel, schors, blad en bloem(knop). 
Vers geoogst, als essentiële olie, als aftreksel of tinctuur, of verwerkt 
in een zalf worden deze onderdelen — al of niet in combinatie met 
elkaar of met die van andere planten — intern of extern 
toegepast.Deze stoffen uit de natuur kunnen communiceren met de 
weefsels, cellen en genen van het menselijk lichaam. Ja, sommige 
van deze stoffen zijn giftig, maar het gaat hier vooral om de 

biochemische handtekening, dosering is een andere factor. 
Farmaceutische middelen daarentegen zijn vaak een 

gesynthetiseerde nabootsing van stoffen die in planten zijn 
aangetroffen; maar deze kunstmatige creaties zijn ‘new-to-nature’ 

substanties die het lichaam niet snapt en zo snel mogelijk probeert 
weg te werken. 

 
Christian Friedrich Samuel Hahnemann (Meißen, 10 april 1755 – 

Parijs, 2 juli 1843) was als Duitse arts de grondlegger van de 

homeopathie. 

Hahnemann studeerde geneeskunde aan de Universiteit van 

Erlangen, waar hij in 1779 afstudeerde. 

Hahnemann ontwikkelde zijn theorie in een tijd waarin de 
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geneeskunde nog nauwelijks op exacte wetenschap gestoeld 

was en geen remedie had tegen de meeste ziekten. 

Homeopathie 
Samuel Hahnemann (1755-1843) was een Duitse arts die 

nadrukkelijk zocht naar de oorzaak van een ziekte. In zijn diverse 
boeken en verhandelingen, waaronder Organon (1810, Engelse 
vertaling 4e editie in 1833), Chronische Ziekten (1828) en Materia 

Medica (1830), beschreef hij zijn ervaringen met wat hij ‘homeopathie’ 

noemde: hoe het gelijke met het gelijke te genezen. Hij werkte met 
zeer sterke verdunningen (potentiëring) van natuurlijke stoffen, die hij 
bij iedere (10x) verdunning ook 100 maal op een speciale manier 
schudde. 

 
2008 Nobelprijswinnaar professor dr. Luc Montagnier heeft geen 

goed woord over voor de tegenstanders van Homeopathie. ZIjn 

woorden wijzen op een farmaceutische maffia, zo simpel is het 

feitelijk..! Kijk eens naar deze revolutionaire uitspraak van deze 

Nobelprijswinnaar: “Ik kan niet zeggen dat homeopathie in alles 

correct is. Wat ik nu kàn zeggen, is dat de hoge verdunningen 

kloppen. Hoge verdunningen van iets zijn niet niets. Het zijn 

waterstructuren die de originele moleculen imiteren.” 

Hedendaagse wetenschappers als Jacques Benveniste (1988) en 
Luc Montaigner (2009) hebben — bijna tegen hun wil — gevonden 

dat in verregaande verdunningen de informatie van de 
oorspronkelijke stof bewaard blijft, zelfs nadat er daarin zoveel stadia 
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zijn gepasseerd dat er onmogelijk nog een enkele molecuul van de 
stof in de oplossing aanwezig kan zijn. 

Met moderne meetmethoden is bovendien vastgesteld dat iedere 
verdunning een eigen, specifieke frequentie-informatie, en dus een 

eigen betekenis heeft. In tegenstelling tot in de Westerse 
patentgeneeskunde waarin de consensus aannames (“we hebben 

gezamenlijk besloten dat het zo in elkaar zit”) voortdurend moeten 

worden aangepast, heeft men in de homeopathie de principes nog 
nooit hoeven te veranderen. 
Beroepsverenigingen en waakhonden 
In 1847 werd in de VS de American Medical Association (AMA) 

opgericht. De officiële aanleiding was het creëren van een 

kwaliteitseis voor artsen en een bescherming van het beroep — de 
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der 

Geneeskunst (KNMG) stamt uit 1849. 
Het onuitgesproken doel van de AMA was om de homeopathie van 

de aardbodem te doen verdwijnen. In Amerika was Hahnemann’s 
gedachtegoed doorgedrongen tot zelfs in de verste uithoeken van het 
platteland, en pasten artsen van diverse pluimage en clientèle de 
principes ervan met veel succes toe. 
Onder de regie (1899-1949) van twee AMA-directeuren — de 

aborteur George A. Simmons, en de gesjeesde arts Morris Fishbein 
— zijn heel wat medicijnschandalen onder het tapijt geschoven, en 

zijn er nog veel meer waardeloze, profijtelijke maar zeer gevaarlijke 
‘geneesmiddelen’ de markt op geholpen. In 1939 stichtten het 
Rockefeller cartel en IG Farben Duitsland de Drug Trust. De AMA 

werd van dat farmaceutisch monopoliespel de dekmantel. 
”Het zijn sanitaire voorzieningen, dieet, zuivere lucht, kalmte, 

vertrouwen en hygiëne die de pokken modificeren. Deze 

manieren zijn stuk voor stuk goedkoper en veiliger, en te 

prefereren boven koepokvergif dat – als het niet doodt – vaak 
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tekent, verminkt, en het zaad zaait voor toekomstig 

eczeem,tumoren, steenpuisten, kankers en lepra.” 
J.M. Peebles (1900) Uit: ‘Vaccination a Curse and a Menace to 

Personal Liberty – with Statistics Showing Its Dangers and 

Criminality’. HIER 

 
Louis Pasteur 
Pasteur en de wetenschapsfraude.. ‘Microbenjacht vs. gezond 

milieu’ 

Pierre Antoine Béchamp (1816-1908) was een Franse arts, bioloog, 
chemicus, fysicus en apotheker, en daarnaast een tijdgenoot van 
Louis Pasteur (1822-1895) die chemicus, bioloog en een Rothschild 
beschermeling was. De meeste mensen, inclusief artsen, kennen de 
wetenschapspionier Béchamp niet, terwijl de naam van Pasteur in 
ieders brein gegrift staat. Pasteur bouwde zijn reputatie op met het 
plagiëren en misvormen van Béchamp’s gedegen en innovatieve 

(microscopisch) onderzoek. 
Pasteur is de vader van de onrealistische microbentheorie en het 
monomorfisme (microben hebben één gestalte en iedere ziekte wordt 

veroorzaakt door een eigen microbe). Bovendien heeft hij de misleide 
vaccinatiefabel van Edward Jenner verder vooruit geholpen. Bitter 
weinig van Pasteur’s beweringen kon achteraf worden bevestigd door 

wetenschappers die zijn experimenten hebben getracht te herhalen. 
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Maar zijn fantastische vertellingen zijn wèl de basis voor de huidige 
Westerse geneeskunde en de farmaceutische multinationals. 

Pasteur zelf was zich zeer bewust van zijn wetenschapsfraude en hij 
probeerde die op zijn sterfbed recht te zetten met “Het gaat niet om 

de microbe, het gaat om het milieu”, waarmee hij een uitspraak 
leende van een andere van zijn tijdgenoten, de fysioloog Claude 
Bernard (1813-1878). Deze laatste legde zich toe op het creëren van 
een verantwoord stappenplan voor experimenteel wetenschappelijk 
onderzoek, en lanceerde de term ‘intern milieu’. 
Bernard: “De stabiliteit van het interne milieu is voorwaarde voor een 

vrij en onafhankelijk leven.” 

Béchamp had in zijn uitgebreide studies ontdekt dat in een gezonde 

omgeving, potentieel schadelijke microben simpelweg niet kunnen 
overleven. In een ongezond milieu kunnen vriendelijke microben van 

vorm veranderen en tot venijnige ziekteverwekkers worden 
(polymorfisme). Dit gebeurt onder meer bij iedere 

wortelkanaalbehandeling: zodra dat gebied weer wordt afgesloten, 
krijgen de ter plaatse aanwezige bacteriën geen zuurstof meer, 
worden anaëroob en daarmee vele malen giftiger…  Béchamp trok 
deze indringende conclusie: “De karakteristieke microbe van een 

ziekte is daarvan eerder een symptoom dan een oorzaak.” 
HPV en de anti-conceptiepil.. 
Zijn uitspraak past perfect in wat ik ontdekte in hoe de anticonceptiepil 

het lichaam berooft van juist die vitaminen en andere nutriënten die 
de baarmoederhals nodig heeft om gezond te zijn. Door deze tekorten 
ontstaan er in de cervix beschadigingen (laesies), waarin zich 
vervolgens humaan papilloma virussen (HPVs) kunnen nestelen. De 
Duitse arts Rudolph Virchow (1821-1902) stelde vast: “De habitat van 

ziekteverwekkers is ziek weefsel.” Wanneer deze vitaminetekorten 

lang aanhouden, kan de baarmoederhals zodanig uit balans en 
beschadigd raken dat er zich in die laesies kankercellen kunnen gaan 

vormen. Daarmee is HPV geen oorzaak van baarmoederhalskanker, 
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maar de aanwezigheid van HPV is het gevolg van het ongezonde 
milieu ter plaatse… Een signaal dus! 

Daarom gaat het erom om niet te gaan jagen op microben waartoe 
de Pasteuriaanse leugens ons aanzetten en waarop de hele 

Westerse geneeskunde inclusief de vaccinatietheorie is gebaseerd, 
maar om het interne milieu in het lichaam gezond te maken en 
houden: homeostasis, ofwel een milieu waarin een correct zuur/base 

evenwicht heerst en een gezonde celademhaling kan plaatsvinden. 
De verbeteringen daarin kunnen we teweegbrengen met ontgiften, 
gezonde voeding, het ondersteunen van haperende 
lichaamsprocessen met suppletie van extra vitaminen en mineralen, 
een juiste buikademhaling, het ontdoen van emotionele en mentale 

stress, en gezond bewegen. NIET met lichaamsvijandige 
farmacijnen! 
Conclusie: kanker is het signaal dat het lichaam volslagen uit 

balans is. 

Oplossing: breng het interne milieu weer in een gezonde staat! 

Stroomlijnen van medische opleidingen 

Hoe kan het dat er wereldwijd zo’n verbetenheid is tegen natuurlijke 
helingmethoden en middelen? In 1910 financierden de Rockefeller-, 
Carnegie- en Ford Foundations het Flexner Report. Dit was het 

startschot voor het wereldwijd gelijkschakelen van de medische 
opleidingen. Deze moesten elitair, technisch, farmaceutisch 

gebaseerd en langdurig worden, met een ingebouwd mechanisme 
waardoor de studenten zich naderhand als arts altijd aan de 
aangeleerde principes zouden houden. 
 “Fichte bepaalde dat educatie erop moet zijn gericht om de vrije 

wil te vernietigen, zodat, nadat leerlingen de school hebben 

verlaten, zij gedurende de rest van hun leven niet in staat zullen 

zijn om anders te denken of te handelen dan hun 

leermeesters zouden hebben gewenst.” 

Bertrand Russell in ‘The Impact of Science on Society’ (1952) 
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Het Flexner Report richtte een slachting aan onder de in 1910 
bestaande medische opleidingen. In alle examens scoorden de 

homeopatische artsen consequent aanzienlijk beter dan hun 
orthodoxe vakbroeders, maar toch werden de homeopatische 

scholen uitgeschakeld, onder meer door de hoge 
laboratoriumvereisten die als voorwaarde waren gesteld voor 
acceptatie als ‘verantwoord’ medisch opleidingsinstituut. En dat is 
waarom de huidige medische gevestigde orde stevig farmaceutisch 
gebaseerd is en zich in een meedogenloze corporatistische 
houdgreep bevindt, door bedrijven die op hun beurt weer in de tang 
zitten van de banken. 
 

‘Staatsieportret’ van de rijkste man die ooit op Aarde leefde: John D. 
Rockefeller. Zijn manipulaties, afpersingsmethodes en megalomane 

machtsgeilheid waren de motor achter dit ‘succes’..! 
De verbinding tussen banken, olie en farma begon bij Rockefeller’s 
Nujol en Flit. Dit waren twee ruwe petroleum-producten waarmee Bill 

Rockefeller (vader van John D.) op kermissen goud geld verdiende. 
Uit één vat ruwe olie van $2 haalde hij 1000 flesjes Nujol die hij tegen 
een woekerwinst verpatste als middel tegen kanker, obstipatie en 
alles daar tussenin. Flit was een insecticide: dezelfde ruwe petroleum, 

nu verpakt in een blikje met daarop een handpompje, voorloper van 
de spuitbus. 

Net als alle huidige farmaceutische producten, onttrok ook Nujol 
belangrijke voedingsstoffen aan het lichaam, en bovendien legde de 
petroleum een laag in de darm waardoor er vrijwel geen enkele 
voedingsstof meer kon worden opgenomen. Ja, de kanker 
verdween… Tegelijk met de patiënt!   John D. Rockefeller is 
verantwoordelijk voor de omkoping van universiteiten in Amerika en 
elders. 
Morris Bealle beschrijft in zijn boek ‘The Drug Story’ (1949) hoe ook 

de universiteiten van Leiden en Utrecht toehapten in de 
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voorgehangen worsten van US$ 29.806 en US$ 34.435, en daarmee 
alle niet-farmaceutisch gebaseerde geneeskunde moesten laten 

vallen. Zij waren overigens in goed gezelschap, ook de universiteiten 
van Oxford en Cambridge konden de duivelse verleiding van 

respectievelijk US$ 755.437 en US$ 287.438 niet weerstaan… 
“Iedereen moet weten dat het meeste kankeronderzoek 

grotendeels bedrog is, en dat de grote organisaties voor 

kankeronderzoek hun plicht verzaken naar de mensen die hen 

ondersteunen”   
Linus Pauling (1901-1994) tweevoudig Nobelprijs winnaar 
De opbouw van het ‘kanker-evangelie’.. 
De American Society for the Control of Cancer (ASCC, gesticht 22 

mei 1913, voorloper van de American Cancer Society) zette meteen 
in 1913 een programma op om leken te instrueren omtrent de eerste 

tekenen van kanker en om aan te zetten tot vroege diagnose en 
behandeling. In 1917 is de oprichting van een Nationaal 

Adviesorgaan de eerste stap om deze boodschap op nationaal niveau 
uit te dragen, in de 1920s gevolgd door de stichting van verschillende 
buitenlandse vestigingen. 
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De tentakels van Big Pharma zijn duidelijk zichtbaar ook in het lobby-

circuit. Hier de uitgaven aan dit lobby-werk over een periode van 10 
jaar. Feitelijk geen enkel verschil met de manipulerende daden van 
bijv. John D. Rockefeller, die op olie-gebaseerde medicijnen koste 
wat kost, als leidende ‘industrie’ wilde initiëren. 
In 1921 nam dr. Francis C. Wood, de directeur van het ‘Institute of 

Cancer Research’ van de Columbia-universiteit, deel aan de door de 
ASCC gesponsorde National Cancer Week. Deze manifestatie 

diende voor het bekend maken van de inspanningen door het 
kankerziekenhuis Memorial Hospital in New York City — het latere 
wereldwijd alles bepalende kankerwalhalla Memorial Sloan-Kettering 

Cancer Center (MSKCC) en de wieg van bestraling en 

chemotherapie… De focus van het Memorial Hospital was 
radiotherapie, een gebied waarin James Ewing pionierde, een 
arts/onderzoeker die met zijn gebruik van mosterdgas op 
lymfesarcomen tevens de vader werd van de chemotherapie. 
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Wood trok van leer tegen de artsen die hij ‘kwakzalvers’ noemde: 
diegenen die kanker behandelden met andere therapieën dan radium 
en röntgenstralen. Hij verklaarde: “Onjuist behandelde kanker is altijd 

fataal”. Een van de doelstellingen van de ASCC was om deze ‘feiten’ 

breed bekend te maken, om mensen over te halen tot frequent 
medisch onderzoek na het bereiken van de ‘kankerleeftijd’ van rond 
de 45 jaar, en om altijd alleen betrouwbare [lees: ‘reguliere’] artsen te 
raadplegen en kwakzalvers te mijden. (New York Times, 16 oktober 
1921). 
Ook in 1921 werd van 30 oktober tot 5 november de eerste Nationale 
Kankerweek georganiseerd, een daarna jaarlijks terugkerende 
actieweek… In 1924 ging ASCC-directeur George Soper allerlei 

Europese landen langs om een inventarisatie te maken van de 
verschillende kankergenootschappen, en onderzoeks- en 

behandelfaciliteiten. Van 20 tot 24 september 1926 hield de ASCC 
een internationaal symposium in Lake Mohonk, New York. Zo’n 250 

artsen kwamen bijeen om gezamenlijk een kernachtige verklaring 
over kanker te formuleren. Sponsoren van dit symposium waren o.m. 
John D. Rockefeller, Edward S. Harkness (beiden Standard Oil), J.P. 
Morgan (bank), Walter C. Ladd en V. Everit Macy. In feite gaat het 
hier om een vroege MOL-versie: medical opinion leaders, 

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

van de kennis over kanker, en dit zal de mening verbeteren van niet 

alleen medische professionals, maar ook van het publiek.” 

Dr. Welch benadrukte het belang om het publiek grondig omtrent 
kanker te instrueren, en te doordringen van de onvermijdelijke 
fataliteit van de ziekte wanneer deze niet ‘correct’ wordt behandeld. 
Enkele van de meest hardnekkig overeind gebleven punten uit dr. 
Welch’s verklaring zijn: 
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4. Om een gerede kans op genezing te hebben, moeten 

mensen met kanker zich in een vroeg genoeg stadium 

van hun ziekte tot competente artsen wenden. Dit geldt 

voor alle vormen van kanker. Bij sommige daarvan 

betekent vroege behandeling de enige mogelijkheid tot 

genezing. 
5. Het publiek moet wordt worden aangeleerd wat de 

vroegste signalen van kanker zijn; die kunnen dan 

worden herkend door personen zonder speciale kennis 

van het onderwerp; ontdekking van de eerste tekenen 

moet leiden tot het zoeken naar competente medische 

begeleiding. 

6. De meest betrouwbare vormen van behandeling — in 

feite de enige die tot nu toe door ervaring en observatie 

juist zijn gebleken — zijn afhankelijk van chirurgie, 

radium en röntgenstralen. 
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In dit boek wordt verder gewerkt op de principes van dr. Otto 

Warburg. (klik voor link naar uitgever Succesboeken) 
Celademhaling 

Otto Warburg kreeg in 1931 een Nobelprijs voor zijn ontdekking over 
de rol van zuurstof in de celademhaling. Een lichaam, verzuurd door 
gifstoffen, koffie, alcohol, suiker of wit meel is een zuurstofarme 
feesttent voor infecties en kankercellen… Warburg staat in zijn 
conclusie geenszins alleen, in feite bevestigt hij het werk van 
Béchamp, Bernard, Virchow en vele anderen. De reden dat 

Warburg’s ontdekking geen wijdverbreide toepassing heeft 
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gevonden, is omdat in diezelfde periode andere, meer profijtelijk 
toepasbare, niet noodzakelijkerwijs heilzame benaderingen 

verschenen. 
Het creëren van kanker 

Het Special Virus Cancer Program (SVCP, 1962-1978/80-heden) was 

een geheim Amerikaans federaal programma met medewerking van 
onder meer het National Cancer Institute (NCI) en het biowar 
laboratorium in Fort Detrick. Via het experimenteren en manipuleren 
van allerlei dierlijke virussen zocht men naar hoe een besmettelijke 
vorm van kanker kon worden gecreëerd voor specifieke menselijke 
genotypen (vgl. SARS voor Aziaten, en Ebola voor Afrikanen). 
Lineair-reductionistisch vs. dynamisch 

Het ‘wetenschappelijk’ model waarop de Westerse 
patentgeneeskunde zich baseert, is een lineair-reductionistische 

benadering, verkregen vanuit het bestuderen van kadavers. In 
tegenstelling tot de door hemzelf gebouwde ongeëvenaard krachtige 

microscoop van Royal Raymond Rife, doden moderne 
elektronenmicroscopen alles wat je daaronder legt… Men weet dus 
alles over ziekte en dood, en weinig over een levend lichaam. 
Sinds Descartes tellen mentale en emotionele aspecten in het 
ontstaan en aanhouden van ziekte helemaal niet mee; de rol van 

voeding wordt in het herstel daarvan zelfs nihil geacht. Het is dan ook 
niet vreemd dat veel van de aannames, zienswijzen en theorieën in 

deze statische reguliere visie vroeger of later onhoudbaar blijken: in 
de realiteit van gezondheid en ziekte gedraagt het holografisch en 
dynamisch menselijk lichaam zich nu eenmaal heel anders. 
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De bijna 90-jarige Hans Moolenburgh, vitaal als ooit tevoren! Hans 
Moolenburgh (1925), de éminence grise van de Nederlandse 

huisartsen. De huisarts-in-ruste Dr. Hans Moolenburgh is een 
uitermate erudiete voorvechter van het natuurlijke evenwicht. Hij is de 
man die er o.a. voor heeft gezorgd dat jij niet elke dag fluoride via je 
drinkwater naar binnen krijgt. 
Allopathische middelen zijn ‘new-to-nature substances’: nooit eerder 
in de natuur voorgekomen stoffen. In een poging om de symptomen 
te laten verdwijnen, gaan zij in oorlog tegen het lichaam (antibiotica, 

bèta-blokkers, cholesterol remmers); maar àls dat al lukt, komen er 
door de gebruikte farmacijnen meestal weer nieuwe ongewenste 

negatieve verschijnselen tevoorschijn. Reden waarom de Haarlemse 
arts en eminence grise Hans Moolenburgh deze benadering 

‘verschuifkunde’ noemt. 
En waarom zijn leeftijd- en stadsgenoot de arts Coos Beunk verzucht 

dat hij na het behalen van zijn artsenbul ontdekte dat hij was opgeleid 
tot… kwakzalver! Immers, met de farmaca die hij mocht 
voorschrijven, kon hij niemand werkelijk helpen genezen. 
Moolenburgh richtte zich op de non-toxische tumortherapie en hielp 
daarnaast via homeopathie menig kind af van ernstige 
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vaccinatieschade (w.o. autisme!), terwijl Coos Beunk vooral de weg 
vond naar de orthomoleculaire geneeskunde, homeopathie en 

acupunctuur, en met zijn benadering een patiënte zelfs voorgoed voor 
de poorten van een niertransplantatie weghaalde. 
Ziekte als industrie..!! 

De verzameling van ziekten die wij ‘kanker’ noemen, is een 
prijsvoorbeeld voor de door talloze klokkenluiders beschreven 
kunstmatige reguliermedische realiteit waarin wij vandaag de dag 
leven, ziek worden, en barbaarse behandelmethoden moeten 
ondergaan die ons vaker niet, dan wel beter maken… Hun conclusie: 
Ziekte is handel, met kanker als topproduct! 

Het beste bewijs dat het in 
Nederland met kanker steeds beter gaat, is wel het rood-blauwe 
VUmc Cancer Center gezwel langs de ringweg in Amsterdam. En 
hoeveel tientallen jaren al wordt ons niet gevraagd of we niet 
nògmaals voor het Koningin Wilhelmina Fonds in de buidel willen 

tasten, zodat de bíjna bereikte ultieme kankerbehandeling kan 
worden gerealiseerd via nog nèt even wat meer onderzoek? Nooit 

wordt gesproken over de vele vernietigde natuurlijke methoden om 
kanker te helpen genezen, die waren vormgegeven door vele 

wetenschappers en artsen, maar ook door verpleegkundigen en 
simpele boeren. Kanker is een industrie waarin meer mensen werken 
dan er patiënten zijn… 
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De kronkels in de wetenschappelijke consensus aannames en 
hypothesen waarop de Westerse medische industrie stoelt, zijn 

dusdanig groot, dat mij de zegswijze invalt: ‘Hoe groter de leugen, 
des te eerder het publiek bereid is die te geloven.’ 

“Chemotherapie en bestraling kunnen de kans op het 

ontwikkelen van een tweede kanker tot 100 maal verhogen.” 
Dr. Samuel S. Epstein, Congressional Record, Sept. 9, 1987 
Vaccinaties en kanker 

De artsen van zo’n 150 jaar geleden noemden vaccinatie 
‘bloedvergiftiging’ en zagen dat kanker een kwestie van ‘toxemia’ is. 
De ernstigste vervuilingen waren toen de koepokvaccinaties van 
Edward Jenner. Hij was daarmee de eerste die het menselijk genoom 

vervuilde met informatie van andere species… De met zijn 
koepokvaccins in gang gezette opmars van kanker houdt gelijke tred 

met de uitbreidingen in de huidige massale (verplichte) 
vaccinatieprogramma’s. 

Overigens zijn tegenwoordig alle vaccins verontreinigd met SV40, het 
kankerverwekkend virus dat het eerst werd opgemerkt door Beatrice 
Eddy in 1954 in de Merck Salk en Sabin poliovaccins. Directeur 
vaccinproductie Maurice Hilleman wist daar van… Dit veertigste 
apenvirus laat zich niet onschadelijk maken door behandelingen met 

formaldehyde, kan daarom jaren slapend aanwezig zijn in het lichaam 
en na een immuundip plotseling actief worden…  Exact de SV40-

stammen uit de poliovaccins van rond 1956 zijn in 1992 door 
onderzoeker Michele Carbone aangetoond in de hersentumoren van 
volwassen Amerikanen. De arm van vaccinatieschade reikt dus 
minstens een halve eeuw! 
 “Ieder van de ‘onorthodoxe’ artsen — Koch, Loffler en Purdue 

— hebben kanker genezen door enigszins van elkaar 

verschillende methoden binnen één en hetzelfde algemene 

principe: de zuivering van het bloed.  Zij ontdekten dat kanker 
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simpelweg een extreme mate van bloedvergiftiging is, net zoals 

verkoudheid daarvan de meest lichte vorm is.” 

Morris A. Bealle, in ‘The Drug Story’, 1949 

 
Het uiterst pijnlijke borstonderzoek in beeld. Mammografie ten 

behoeve van borstkankerpreventie..? (klik voor artikel!) Landen 

als Zwitserland ermee? Doet de de straling van deze apparaten 

meer kwaad dan goed…?! 
Tegenwoordig staan we niet alleen bloot aan steeds meer vaccins, 

maar ook aan gifstoffen in onze voeding (E-nummers, pesticiden, 
GMOs) en in de omgeving (asbest, fijnstof, chemicaliën, 

bestrijdingsmiddelen). Vele daarvan zijn zelfs al in navelstrengbloed 
aangetoond. En mogelijk zelfs komt nucleaire straling daar als binair 

wapen bovenop— de eerste factor is al in het lichaam aanwezig, de 

tweede triggert het proces. Denk aan Tsjernobyl, Fukushima en vele 
andere kernreactoren, en het niet-zo-verarmd uranium vanuit de 
enorme hoeveelheden wapentuig rondgestrooid in Irak, Afghanistan 
en in alle andere landen waar ineens zo nodig oorlog moet worden 
gevoerd omwille van olie, voor het installeren van een gehoorzamer 
staatshoofd, of vanwege het gebrek aan een centrale bank… De 
WHO beschrijft dit mechanisme in twee memo’s uit 1972. 
Tot slot 
Kanker neemt een steeds hogere vlucht, maar de beloofde ultieme 
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oplossing blijft uit. Terwijl chemicaliën en nucleaire straling aan 
kanker bijdragen, dan wel veroorzaken, gaat men door met het 

behandelen van kanker met….chemotherapie en bestraling! De 
epidemioloog Ulrich Abel van de Heidelberg/Mannheim Tumor Klinik 

ontdekte via een questionnaire die hij naar artsen en ziekenhuizen 
rondstuurde dat 80% van de wereldwijd toegepaste chemotherapie 
zinloos is. Hij vergeleek deze kankerbehandeling met ‘De nieuwe 
kleren van de keizer’. 
Zijn studie, mede gebaseerd op de bestudering van alle tot dan toe 
gepubliceerde studies over chemotherapie, verscheen in The Lancet 
van 10 augustus 1991 … en werd volledig doodgezwegen! 
Abel: “75 % van de oncologen zei dat als zij zelf kanker hadden,  

ze niet zouden deelnemen aan chemotherapie studies, 

vanwege de ineffectiviteit en de onacceptabele toxiciteit 

daarvan.” 

Westerse patentgeneeskunde is een business van banken en 

industrie… Daarmee is kanker dat ook, en zijn de belangen om dat 
zo te houden, levensgroot. Misschien kan er daarin ooit iets 
veranderen wanneer meer mensen boos worden over het feit dat er 
talloze natuurlijke en werkelijk heilzame oplossingen voor kanker 
onbereikbaar liggen weggesloten in de kelders van het Rockefeller 

syndicaat. De beweging van patiënten naar natuurlijke methoden die 
nog wèl beschikbaar zijn, spreekt in ieder geval boekdelen! 

x 
– ADDENDUM – 

x 
Bestraling en chemotherapie 

De tempel van de moderne kankerbehandeling, het toppunt van de 
Duitse allopathische stroming – mes, straal en chemie – is het 
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) in de Verenigde 

Staten. De ontstaansgeschiedenis van dit instituut, is de 
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ontstaansgeschiedenis van de huidige bestraling en chemotherapie 
religie! 

De eerste aanzet tot het huidige MSKCC wordt gerealiseerd door dr. 
J. Marion Sims (1813-1883), een 19e eeuwse ’vrouwenarts’ van zeer 

twijfelachtige reputatie. Hij experimenteert graag chirurgisch op 
Zuidelijke negerslavinnen – verdoving is nog niet voorhanden. 
Wanneer de plantage-eigenaren hun vrouwelijke eigendommen niet 
meer aan hem beschikbaar willen stellen, koopt hij het negermeisje 
Anarcha, dat hij 4 jaar lang zonder verdoving onderwerpt aan de 
meest gruwelijke operaties. 
In 1853 verhuist hij naar New York en vindt hij een beschermvrouwe, 
mrs. Philippa Phelps Dodge. Met haar hulp opent Sims op 1 mei 1855 
het Women’s Hospital, een charitatieve instelling met 30 bedden. 
Rond 1870 legt Sims zich toe op de behandeling van kanker, en al 

gauw doen er opnieuw verhalen de ronde over de barbaarse 
operaties die hij uitvoert. Sims wordt ontslagen, maar zijn machtige 

sponsors maken dat direct weer ongedaan. 

 
De veel-geprezen Marion Sims als pionier-arts.. Feitelijk een 
verschrikkelijke beul, die experimenteerde op slaven en -kinderen.. 
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Kort daarna wordt Sims benaderd door een lid van de Astor familie 
(opiumhandel), die wil dat Sims het Women’s Hospital transformeert 

tot een kankerziekenhuis. Sims verraadt de Dodge familie en sticht in 
1884 in New York het New York Cancer Hospital met het geld dat hij 

ontving van de Astors. In de jaren ’90 van de 19e eeuw wordt dit 
ziekenhuis dankzij gulle gaven vanuit verschillende bronnen herdoopt 
tot het Memorial Hospital. 

In 1909 sterft E.H. Harriman aan kanker. Harriman heeft, net als 
Rockefeller, via Jacob Schiff van Kuhn, Loeb & Co, zijn kapitaal 
verworven onder de paraplu van Rothschild. Harriman’s familie vormt 
het Harriman Research Institute. Maar wanneer W. Averell Harriman 

in 1917 onverwacht besluit de politiek in te gaan, krijgt dit instituut 

ineens geen fondsen meer. De financiële ondersteuning ervoor wordt 
daarom overgeheveld naar het Memorial Hospital. 

De hoofdsponsor van dit ziekenhuis is op dat moment James Douglas 
(1837-1918), de voorzitter van de Phelps Dodge Corporation, 

waarvan de erfgename, Melissa Phelps Dodge, familie is van Philippa 
Phelps Dodge, sponsor van de voorloper van het General Memorial 
Hospital is.  Deze James Douglas is de zoon van de Canadese 
chirurg James Douglas Sr. die later het hoofd is van het Quebec 

Lunatic Asylum. In zijn kopermijn, de grootste ter wereld, ontdekt 

James Jr. uraniniet en hij wordt heel enthousiast over de 
mogelijkheden van radium. Samen met het Bureau of Mines richt 
James Douglas het National Radium Institute op. 

Douglas’ lijfarts is dr. James Ewing (1866-1943). Wanneer James 
Douglas in 1912 aanbiedt om het General Memorial Hospital 100.000 
dollar te schenken, verbindt hij daaraan de volgende voorwaarden: 

• Het ziekenhuis moet dr. Ewing in dienst nemen als hoofd 
pathologie; 

• Het ziekenhuis moet zich uitsluitend richten op de 
behandeling van kanker; 

• Radium moet deel uitmaken van de behandelroutine. 

Kanker is voor 100% te genezen                 No.846 

 

 

50 

 

 

Gesteund door het kapitaal van Douglas, wordt Ewing al gauw hoofd 
van het hele ziekenhuis. Medisch historicus Edward Shorter noemt 

Ewing een vroege kankeronderzoeker. Kort voor zijn dood ontdekt 
Ewing in 1942 het zeer agressieve mosterdgas uit WO-I (product uit 

1917 van de Duitse chemische industrie) als een celdodend middel 
voor onder meer lymfosarcoma, en hij suggereert zijn collega’s om dit 
gifgas ook op andere soorten kanker te testen. Gaf James Douglas 
met zijn radium het startschot voor het fenomeen bestraling als 
behandeling van kanker, James Ewing is de vader van de 
chemotherapie… 

De Yale 
universiteit (hoofdkwartier van zeven geheime genootschappen, 
waaronder het infame Skull & Bones waar ook leden van de Bush 
familie toe behoren) pakt Ewing’s voorzet op, en Louis Goodman en 
Alfred Gilman bestuderen ’wat mosterdgas doet met witte cellen’. Hun 
research is de volgende stap naar het hedendaags gebruik van 

chemotherapie: alkalyserende agentia die kankercellen stoppen in 
hun vermeerderingsproces… tegelijk met alle andere cellen in het 

lichaam.  Ondertussen past James Douglas radium toe voor het 
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minste en geringste kwaaltje, op zichzelf, maar ook op zijn vrouw en 
dochter. 

De New York Times geeft veel aandacht aan de radium 
behandelingen in het Memorial Hospital, en meldt in een artikel dat 

deze gratis zijn. Op 24 oktober 1913 toont Douglas het ware gezicht 
van zijn ’filantropie’ door dit bericht te rectificeren met de melding dat 
iedereen goed moet begrijpen dat de radium van hem is, en dat hij 
ermee doet wat hij wil. Ook intern wordt dit ’misverstand’ rechtgezet: 
de regels en bepalingen van het ziekenhuis worden veranderd, en de 
patiënten krijgen te horen dat er voor de radium behandelingen een 
vergoeding wordt gevraagd. Voor de US$ 18.000 aan radium die het 
Memorial Hospital in 1924 aan patiënten toedient, ontvangt het 

ziekenhuis US$ 70.000. 
Douglas blijft zichzelf met radium behandelen, en een paar weken na 

het Times-artikel sterft hij aan aplastische anemie. In deze begintijd 
van de omgang met radium zijn er rond 1922, naast madame Curie 

en haar dochter, zo’n 100 radiologen die aan stralingskanker 
overlijden. Douglas’ enige zoon Lewis trouwt met de dochter van een 
partner van J.P. Morgan; een van haar zusters trouwt met Konrad 
Adenauer. Lewis Douglas wordt directeur van Mutual Life in New 
York. Naderhand, wanneer hij protégé wordt van Averell Harriman, is 
hij eerst directeur van de War Shipping Board en volgt hij later 
Harriman op als Amerikaans ambassadeur in Groot-Brittannië. 

Wanneer Konrad Adenauer in 1949 (tot 1963) de eerste Duitse 
bondskanselier wordt, zijn de J.P. Morgan familiebelangen stevig 
gevestigd. J.P. Morgan heeft overigens op dezelfde manier zijn 
rijkdom verworven als Rockefeller en Harriman: uit handen van 
Rothschild, via Jacob Schiff van Kuhn, Loeb & Co.  Rond 1930 
schenkt John D. Rockefeller een stuk grond in de gewilde Upper East 
Side van New York.In 1939 verrijst daarop het nieuwe Memorial 
Hospital. Het huidige gebouw is op deze plaats opgetrokken tussen 
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1970 en 1973. Sinds de opening in 1939 is de de raad van bestuur 
steeds gedomineerd door Rockefeller handlangers. 

In diezelfde jaren ’30 worden twee giganten uit de auto-industrie 
verleid tot het sponsoren van het Memorial Hospital. De eerste is 

Alfred Pritchard Sloan (1975-1966); nadat deze enige jaren directeur 
van General Motors is geweest, is hij ook directeur van J.P. Morgan. 
De andere filantroop is Charles Kettering (1876-1958), hoofd 
research van General Motors, een genie in innovatie met 300 
patenten op zijn naam; veel van de huidige autotechniek is aan hem 
te danken. 

 
x 
In 1934, tijdens zijn directeurschap van General Motors, richt Sloan 
de Sloan Foundation op, en op 8 augustus 1945 kondigen de heren 

Sloan en Kettering aan: 
”dat het dramatische nieuws van de atoombom, die werd ontwikkeld 

in een 2 miljard dollar kostend onderzoeksprogramma, een grafische 

illustratie is van wat door de Amerikaanse industrie kan worden 

bereikt, wanneer die op wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd. 

Met net zoveel geld en talentrijke mensen als waarover de overheid 

beschikte voor het creëren van de atoombom, kan ook de voortgang 

in kankeronderzoek zeer snel zijn.” 
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Zo indoctrineert men zowel artsen, als de massa… 
In 1948 bouwt men naast het MSKCC een biomedisch research 
faciliteit, het Sloan-Kettering Institute (SKI). Men wil industriële 
ontdekkingen kruisbestuiven met medische behoeften. Zo heeft 

Kettering onder meer een patent op een babycouveuse. In 1960 
worden het Memorial Hospital en het SKI officieel samengevoegd tot 
het Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC). Het MSKCC 

blijft een belangrijk aanhangsel van het Rockefeller medische 
monopolie. In de raad van bestuur wemelt het van de Rockefeller- en 
Rothschild-getrouwen en vertegenwoordigers van de bancaire 
wereld. 

En daarnaast zijn er ook verbanden 
met het militair-farmaceutisch-chemisch complex en met de CIA 
(aangestuurd door het Tavistock Institute, 1920) — kortom, met alle 
meer en minder bedenkelijke spelers die in deze wereld achter de 

schermen hun duistere agenda’s tot uitvoer brengen… De 
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werkelijkheid is dat het MSKCC, samen met de American Medical 
Association, één groot conglomeraat vormt met de American Cancer 

Society en het Rockefeller medisch monopolie, met daarin de Drug 
Trust, afgeschermd door de AMA. 

Wat in 1884 begint als een sadistische speelplaats voor de van ieder 
menselijk gevoel gespeende arts Marion Sims, is vandaag een 
bolwerk van door Rockefeller gemonopoliseerde Duitse allopathie en 
chemie. Alles wat met kankerbehandelingen te maken heeft, wordt 
vanuit hier de wereld in gebracht en gecontroleerd. 
Het huidige MSKCC is inmiddels niet alleen ontelbaar vele malen 
groter dan bij aanvang in 1939, ook het ’onderzoek’ naar kanker gaat 
nog steeds door… De ’voortgang’ daarin weerspiegelt zich in de 

steeds verder uitdijende (metastaserende!) MSKCC-gebouwen, in 
sommige waarvan een bepaalde kankersoort een eigen verdieping 

heeft. Daar staat tegenover dat het woord kanker in de Bijbel niet 
wordt genoemd, en evenmin komt kanker voor in de Huangdi Neijing 

– het Klassieke Werk van de Interne Geneeskunde van de Gele 
Keizer… (2569 v.Chr.) 
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• Virus as medicine: Genetically engineered virus can cure 

cancer, scientist learn 

Published time: May 27, 2015 20:56  
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A new study by UK scientists reveals that a genetically created herpes-

based virus is an effective remedy against skin cancer. This virotherapy 

raises life expectancy for patients with aggressive melanoma and has 

fewer side effects than other treatments. 

The worldwide study, which was led by the Institute of Cancer Research 

in the UK and published in the Journal of Clinical Oncology, says that an 

artificially created virus called T-VEC can provide skin cancer patients 

with more efficacious treatment.  

Clinical trials have been going on for more than three years in 64 centers 

across the US, UK, Canada and South Africa. If further studies are also 

successful, the new drug will be more widely available by next year, the 

scientists predict according to the Guardian.  
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T-VEC is a modified herpes virus which multiplies inside cancer cells until 

they burst open. After destroying the cancer cell, the virus gets into 

surrounding area and triggers a secondary immune reaction against the 

tumor.  

Dr Hayley Frend, science information manager at Cancer Research UK, 

commented: “Using a virus to both kill cancer cells and nudge the 

immune system into attacking them is exciting. Previous studies have 

shown T-VEC could benefit some people with advanced skin cancer, but 

this is the first study to prove an increase in survival.”  

The virus is deprived of two key genes, which makes it impossible for it 

to replicate in healthy cells – so, normal cells detect and destroy T-VEC 

before it can cause damage. That means the virus is practically safe for 

patients.  

During the research more than 400 patients were injected with the drug 

every two weeks for up to 18 months. They had flu-like symptoms after 

the first few injections, but on the whole such treatment has much 

milder side effects than other therapies.  

Read more Fracking may 

cause higher risk of cancer – study 

The scientists appreciate the results of the study as highly positive. 

Patients with stage three and early stage four melanoma lived on 

average for 41 months after T-VEC-therapy, while other people with the 
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same stage of skin cancer lived for only 21.5 months. Ten percent of the 

patients had “complete remission” with no detectable symptoms of 

cancer – regarded as a cure if the patient is still cancer-free between 

three and five years after diagnosis.  

“This is the big promise of this treatment. It’s the first time a virotherapy 

has been shown to be successful in a phase 3 trial,” Kevin Harrington, 

professor of biological cancer therapies at the Institute of Cancer 

Research London said, as cited by the Guardian.  

“The results are especially encouraging, because all the patients had 

inoperable, relapsed or metastatic melanoma with no conventional 

treatment options available to them. They had disease that ranged from 

dozens to hundreds of deposits of melanoma on a limb all the way to 

patients where cancer had spread to the lungs and liver,” he added.  

The scientists noticed one more interesting feature – the immune 

system after the T-VEC therapy becomes capable of detecting and 

attacking cancer throughout the body. As a result, even secondary 

tumors not infected also shrank or even disappeared. “It’s like an 

unmasking of the cancer,” explained Mr Harrington. “The patient’s 

immune system wakes up and attacks the cancer cells wherever they are 

in the body.”  

Read more Skin medicines 

could help to fight multiple sclerosis - study 
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If the success of virotherapy as a remedy against skin cancer is proved, 

it will give hope that the same methods will be effective in the treatment 

of other types of cancer.  

The idea of curing cancer with viruses isn’t new – it emerged in the early 

20th century. In 1949, 21 patients with Hodgkin’s lymphoma were 

injected with viral hepatitis. Seven people had temporary remission 

while one died and 13 others contracted hepatitis. Today, virotherapy is 

much safer due to genetic engineering, which allows for creating less 

dangerous versions of natural viruses.  

“We may normally think of viruses as the enemies of mankind, but it’s 

their very ability to specifically infect and kill human cells that can make 

them such promising cancer treatments,” the Telegraph quoted 

Professor Paul Workman, CEO of the Institute of Cancer Research, 

London.  

According to the “World Cancer Report 2014” published by the World 

Health Organization, 232,000 people across the world had skin cancer 

and 55,000 died of it in 2012. About 88 percent of patients live for more 

than five years after the detection of the disease, but life expectancy for 

aggressive forms of skin cancer with the illness spreading to other 

organs is much lower.  

 
 
Stofje in olijfolie doodt kankercellen in 30 minuten 

februari 22, 2015 // 

11 
Wetenschappers hebben aangetoond dat een stofje in olijfolie 
kankercellen razendsnel doodt. Het gaat om de stof oleocanthal, dat 
gezonde cellen onbeschadigd laat. 
Het was al bekend dat oleocanthal kankercellen kan doden, alleen de 
manier waarop was nog niet bekend. Door dit onderzoek is duidelijk 
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geworden dat er door oleocanthal een blaasje in de cel openbreekt. 
Vervolgens komen er enzymen vrij in de kankercel, die het mogelijk 

maken dat er een reactie ontstaat. 
“Zodra dit gebeurt gaat het mis,” zei Paul Breslin van de Universiteit 

van Virginia. “De kankercellen werden door hun eigen enzymen 
gedood.” Binnen 30 minuten tot een uur stierven de kankercellen al 
als gevolg van het stofje. De gezonde cellen gingen in een soort 
slaapstand en werden een dag later weer actief. 
De wetenschappers gaan de effecten van oleocanthal nu verder 
onderzoeken. Ze willen kijken of het stofje kankercellen in levende 
dieren kan doden en ervoor kan zorgen dat tumoren kleiner worden. 
Ze willen ook weten waarom kankercellen gevoeliger zijn voor het 

stofje dan gezonde cellen. 
De Wereldgezondheidsorganisatie registreerde in 2012 14 miljoen 

kankergevallen. In datzelfde jaar stierven er wereldwijd acht miljoen 
mensen aan de ziekte. http://www.ninefornews.nl/stofje-olijfolie-

doodt-kankercellen-30-minuten/ 
 
 

Cannabis olie doodt álle 
tumoren in 90 dagen 

door Jenny Cok op nov.22, 2015, onder Gezondheid 
Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on 
pinterest_shareMore Sharing Services19 

Canadese activist heeft al méér dan 5000 patiënten 
genezen 
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Rick Simpson 

De Canadese activist Rick Simpson zou met zijn medicinale 
cannabis al 5000 mensen hebben genezen van kanker. Hij zegt 
een recept te hebben ontwikkeld dat alle soorten tumoren binnen 
90 dagen doodt. 

Simpson probeerde dit geneesmiddel 12 jaar geleden zelf uit toen 
hij werd gediagnosticeerd met een ernstige vorm van huidkanker. 
Artsen hadden hem na een aantal operaties afgeschreven. 

Hij herinnerde zich een studie van de Universiteit van Virginia 
waaruit was gebleken dat THC, een actief bestanddeel van 
cannabis, kanker kan genezen. Hij besloot enkele druppels 
cannabisolie op zijn wonden te doen. 

Weer als nieuw 

Na vier dagen kon hij zijn ogen niet geloven. De wonden waren 
weg en zijn huid was weer als nieuw. Hij begon zijn verhaal met 
anderen te delen, maar werd vaak uitgelachen. Na 11 jaar bleef de 
kanker nog steeds weg. 
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Simpson heeft met zijn cannabisolie naar eigen zeggen duizenden 
mensen genezen. Hij noemt het voorbeeld van een 80-jarige man 
met longkanker die op sterven na dood was. Zijn lichaam was 
opgezwollen door de chemotherapie, op zijn benen zaten open 
wonden en hij ademde bijna niet meer. 

De artsen gaven hem nog 48 uur te leven, toen zijn zoon besloot 
contact op te nemen met Simpson. Het artsenteam wilde de man 
onder geen voorwaarde behandelen met cannabisolie. De zoon 
besloot de olie daarom rechtstreeks af te nemen bij Simpson. Ook 
gebood hij zijn vader te stoppen met al zijn 24 medicijnen. 

De oude man begon weer normaal te ademen en na zes weken had 
hij niet langer insuline nodig. Na drie maanden was hij volledig 
genezen. 

Invallen 

De politie heeft in drie jaar tijd tot vier keer toe invallen gedaan in 
Ricks huis. Hij wijst erop dat mensen die openlijk beweren 
kanker te kunnen genezen 5 tot 40 jaar gevangenisstraf kunnen 
krijgen. 

Hij hoefde uiteindelijk maar vier dagen in de gevangenis te 
blijven, maar kreeg wel een boete van 2000 dollar. Op een 
bepaald moment hing hem zelfs een gevangenisstraf van 12 jaar 
boven het hoofd. 

Genezen patiënten mochten niet getuigen 
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“Het ergste was nog dat ik familieleden van de juryleden had 
genezen met cannabisolie,” vertelt Rick. “Zelfs de rechter zei dat 
ik juist recht had op een beloning. Ze wisten het allemaal, maar 
konden niets doen. Ik wilde patiënten die ik genezen heb laten 
getuigen, maar dat lieten ze niet toe. Ook mocht ik geen medische 
documenten laten zien waaruit de heilzame werking van mijn olie 
blijkt.” 

Hebzuchtige medische gangsters 

Een gedesillusioneerde Simpson gaf zijn olie aan zieke mensen en 
plaatste het recept voor zijn cannabisolie op de website 
Phoenixtears.ca. Hij merkt op dat het maken van cannabisolie 
makkelijker is dan het zetten van een kop koffie. 

“Maar weinig mensen weten dat cannabis al honderden jaren voor 
de geboorte van Christus werd gebruikt als geneesmiddel,” zegt 
Rick. “In oude Perzische geschriften staat cannabis bovenaan de 
lijst met geneeskrachtige kruiden.” 

“Mensen moeten het recht hebben om cannabis te gebruiken, een 
gratis medicijn dat door de natuur wordt verstrekt, maar dat ons is 
afgenomen door hebzuchtige medische gangsters,” besluit hij. 
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Wat de macht van de 

farmaceutische industrie 

gaat breken 
 

In deze korte video vertelt Henk Fransen wat 

de macht van de farmaceutische industrie gaat 

breken. Daarnaast vertelt hij hoe goedkope 

natuurlijke middelen binnenkort in 

ziekenhuisprotocollen opgenomen gaan worden. 

• Klik hier voor deze korte video 

Klik op onderstaande video wanneer je meer 

wilt weten over de nieuwste ontwikkelingen in 

de geneeskunde. 

Kanker is voor 100% te genezen                 No.846 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

Deel 3 van 'Aardstralen en kanker' 

is uit! 

Klik op onderstaande video 
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Ik ben genomineerd voor de 

ParaVisie Awards als 'Inspirator 

van het jaar 2015' 

  

Wil je op mij stemmen? Het kan veel extra 

media-aandacht betekenen voor 'De zoektocht 

naar genezing'. Daardoor worden meer mensen 

op de hoogte gebracht van de informatie over 
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alternatieven bij kanker. Ik zou daar heel blij 

mee zijn.  

• Hier kun je meer lezen over de andere 

genomineerden 

• En hier kun je stemmen (ga alleen naar 

de categorie 'Inspirator van het jaar' of 

stem voor alle drie de categorieën) 

 

Help ons mee door te delen via 

onderstaande knoppen 

Bedankt! 

 

 
 
 

http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/12/conventionele-

behandelingen-tegen-kanker-veroorzaken-meer-kanker/  
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Conventionele behandelingen 
tegen kanker veroorzaken 
méér kanker 

door John Diks op dec.16, 2015, onder Gezondheid 
Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on 
pinterest_shareMore Sharing Services30 

Aantal tweede kankers is sinds de jaren zeventig 
toegenomen met  300% 

 

Hoe vaker kankerpatiënten worden bestraald, hoe meer kans ze 
hebben om een tweede soort kanker te krijgen. Dat blijkt uit een 
document (pdf) van de American Cancer Society. Bepaalde 
lichaamsdelen en organen zoals de borst en de alvleesklier zijn 
hier extra gevoelig voor. 
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Uit een nieuwe studie blijkt dat het aantal tweede kankers bij 
Amerikanen sinds de jaren zeventig is toegenomen met liefst 300 
procent. Het ging daarbij om nieuwe soorten kanker, niet om 
uitzaaiingen. De studie toont ook aan dat het aantal eerste kankers 
in 45 jaar met 70 procent is toegenomen. Afgelopen jaar 
genereerden kankermedicijnen een omzet van meer dan 100 
miljard dollar. 

Leukemie 

Straling wordt verantwoordelijk gehouden voor 1,5 procent van 
het aantal kankergevallen in de Verenigde Staten. Denk daarbij 
aan bestraling, mammografie en CT-scans. Mensen die als kind 
zijn bestraald lopen meer risico om op latere leeftijd borstkanker 
te ontwikkelen. Als de patiënt chemotherapie ondergaat én wordt 
bestraald, ligt het risico op een tweede kanker nog een stuk hoger. 

Twee jaar na de kankerbehandeling begint de kans op leukemie 
toe te nemen. Rond vijf tot tien jaar na de behandeling volgt een 
piek, waarna het risico weer daalt. 

Chemotherapie is inmiddels gelinkt aan myelodyslapsie (MDS), 
acute myeloïde leukemie (AML) en acute lymfatische leukemie 
(ALL). Als wordt gekozen voor bestraling in combinatie met het 
medicijn cisplatine of carboplatine, stijgt de kans op vormen van 
leukemie die vaak moeilijk te behandelen zijn. 

Ook kankerremmende stoffen die topoisomerase II-inhibitors 
worden genoemd, waaronder anthracyclines, verhogen de kans op 
leukemie. 
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Kankermedicijn veroorzaakt kanker 

Eerder dit jaar waarschuwde de Gezondheidsraad nog dat artsen 
die in aanraking komen met het kankermedicijn Adriamycine, 
zelf risico lopen om kanker te krijgen. 

Ook mensen die betrokken zijn bij de productie van het medicijn 
en het opruimen ervan lopen een verhoogd risico. Adriamycine 
wordt al tientallen jaren gebruikt tegen verschillende 
kankersoorten. 

Bron: NineForNews.nl 

Oorspronkelijk bericht: NaturalNews.com 

HONING MET KANEEL GENEEST DE MEESTE ZIEKTEN: 

Waarschijnlijk is de farmaceutische industrie niet blij dat dit gegeven 
de ronde doet.  
Er is ontdekt dat een mengsel van honing en kaneel de meeste 

ziekten kan genezen. 
Honing wordt in de meeste landen van de wereld geproduceerd.  

Wetenschappers accepteren honing als een effectief medicijn voor 
allerlei ziekten.  

Honing kan worden gebruikt zonder enige bijwerkingen voor diabeet 
patiënten.  

Weekly World News heeft de volgende lijst van aandoeningen 
gegeven die door honing en kaneel  
genezen kunnen worden en die zijn onderzocht door westerse 
wetenschappers.  
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IMMUUNSYSTEEM: Het dagelijks gebruik van honing en 
kaneelpoeder versterkt het immuunstelsel en beschermt het lichaam 

tegen bacteriële en virale aanvallen. Wetenschappers hebben 
ontdekt dat honing diverse vitamines en ijzer in grote hoeveelheden 

bevat.  
Een constant gebruik van honing versterkt de witte bloedlichaampjes 
waardoor ze beter in staat zijn om tegen bacteriële en virale ziekten 
te vechten. 
 
HARTKWALEN:  
Maak een pasta van honing en kaneelpoeder, doe dat op brood in 
plaats van jam 

en eet het regelmatig als ontbijt.  
Het vermindert de cholesterol in de slagaders en redt de patiënt van 

een hartaanval.  
En voor degenen die al een aanval hebben gehad, als zij dit proces 

dagelijks volgen,  
worden ze mijlen ver gehouden van de volgende aanval.  
Regelmatig gebruik van dit proces bevrijdt je van ademnood en het 
versterkt de hartslag.  
In Amerika en Canada hebben diverse verzorgingshuizen succesvol 

patiënten behandeld  
en ontdekten dat als je ouder wordt,  

de slagaders en aderen hun flexibiliteit verliezen en verstopt raken;  
maar honing en kaneel revitaliseren de slagaders en aderen.  
  
KANKER:  
Recent onderzoek in Japan en Australië heeft ontdekt dat kanker aan 
de maag en botten met succes is genezen door een mengsel van 
honing en kaneelpoeder. Patiënten die aan deze vorm van kanker 
lijden moeten dagelijks een eetlepel honing met een theelepel 

kaneelpoeder innemen, drie keer per dag, gedurende een maand.  
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ARTRITIS:  

Artritis patiënten kunnen dagelijks, 's morgens en 's avonds een kop 
heet water  

met twee lepels honing en een theelepel kaneelpoeder innemen. 
Als dat regelmatig wordt ingenomen kan zelfs chronische 
artritis[gewrichtsontsteking] worden genezen.  
In een recent onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van 
Kopenhagen, werd ontdekt dat als de doktoren hun patiënten 
behandelden met een mengsel van een eetlepel honing en een halve 
theelepel kaneelpoeder voor het ontbijt, dat van de 200 mensen die 
zo behandeld waren, praktisch 73 mensen binnen een week totaal 

verlost waren van hun pijn en binnen een maand konden de meeste 
patiënten die door de artritis[gewrichtsontsteking] niet konden lopen 

of zich voortbewegen, weer zonder pijn lopen.  
  

BLAASINFECTIES:  
Neem twee eetlepels honing en een theelepel kaneelpoeder in een 
glas lauwwarm water en drink het.  
Dit vernietigt de bacillen in de blaas.  
  

CHOLESTEROL:  
Twee eetlepels honing en drie theelepels kaneelpoeder gemengd in 

theewater, werden aan een cholesterol patiënt gegeven, en men 
ontdekte dat het cholesterol niveau in het bloed, binnen de twee uur 
tien procent minder was.  
Als je dit drie keer daags doet, wordt iedere chronische cholesterol 
genezen.  
Volgens informatie kan zuivere honing, dagelijks bij het voedsel 
ingenomen, de klachten van cholesterol wegnemen.  
  

VERKOUDHEID:  
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Degenen die lijden aan gewone of ernstige verkoudheid kunnen 
dagelijks, gedurende drie dagen, een lepel lauwwarme honing 

innemen met kwart lepel kaneelpoeder. Dit proces zal de meeste 
chronische hoest en verkoudheid genezen, en de sinussen 

schoonmaken.  
  
MAAG DIE VAN STREEK IS:  
Honing ingenomen met kaneelpoeder geneest maagpijn en verwijdert 
maagzweren vanaf de wortel.   
 
INDIGESTIE: [gestoorde spijsvertering door overlading v. d. maag] 
Kaneelpoeder gestrooid op twee theelepels honing en ingenomen 

voor het eten, verlicht zuurbranden en verteert de zwaarste 
maaltijden.  

  
GRIEP:  

Een wetenschapper in Spanje heeft bewezen dat honing een 
natuurlijk ingredi ënt bevat dat de influenza bacillen doodt en de 
patiënt geneest van de griep.  
  
LANG LEVEN:  

Thee gemaakt met honing en kaneelpoeder, indien regelmatig 
ingenomen, gaat de aftakeling van het ouder worden tegen.  

Neem vier eetlepels honing, een eetlepel kaneelpoeder, en drie 
kopjes water en maak er thee van.  
Drink drie of vier maal per dag een kwart kop. Het houdt de huid fris 
en zacht en houdt veroudering tegen.  
De levensspanne neemt toe.  
  
HUIDINFECTIES:  
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Breng honing en kaneelpoeder in gelijke delen aan op de aangetaste 
plekken, het geneest eczeem, ringworm en alle andere soorten huid-

infecties.  
  

GEWICHTSVERLIES:  
Drink dagelijks 's morgens een half uur voor het ontbijt op een lege 
maag en 's nachts voor het slapen gaan, honing en kaneel in een kop 
kokend water. Bij regelmatig gebruik, reduceert het gewicht van zelfs 
de meest dikke persoon.  
Het regelmatig drinken van dit mengsel houdt het vet tegen zich op te 
bouwen in het lichaam, zelfs als de persoon een dieet met een hoog 
aantal calorie ën tot zich neemt.  

  
VERMOEIDHEID:  

Recente studies laten zien dat de suiker in honing eerder behulpzaam  
dan nadelig is voor de sterkte van het lichaam.  

Oudere mensen die honing en kaneel in gelijke delen innemen, zijn 
alerter en flexibeler.  
Dr. Milton die hiernaar onderzoek heeft gedaan, zegt dat een halve 
eetlepel honing, besprenkeld met kaneelpoeder in een glas water,  
dagelijks ingenomen 's middag om ongeveer 3:00 uur, als de vitaliteit 

van het lichaam begint te verminderen, de vitaliteit van het lichaam 
binnen een week doet toenemen.  

  
PUISTJES:  
Maak een pasta van drie eetlepels honing en een theelepel 
kaneelpoeder.  
Breng dit aan op de puistjes voordat je gaat slapen en was het de 
volgende dag met warm water af.  
Doe dit twee weken dagelijks, het verwijdert de puistjes vanaf de 
wortel.  
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GAS:  
Volgens onderzoeken in India en Japan, is gebleken dat als honing 

met kaneelpoeder wordt ingenomen, de maag vrij wordt van gassen.  
  

SLECHTE ADEM:  
Mensen uit Zuid Amerika gorgelen als eerste in de morgen met een 
theelepel honing en kaneelpoeder die in heet water opgelost zijn,  
waardoor hun adem de hele dag door fris blijft.  
  
GEHOORVERLIES:  
Neem dagelijks 's morgens en 's avonds honing en kaneelpoeder, in 
gelijke delen, het herstelt het gehoor.  

Honing is het enige voedsel op de planeet wat niet zal bederven, of 
die de wetenschap niet kan namaken.  

Hij zal soms tot suiker kristalliseren.In werkelijkheid is honing altijd 
honing.  

Als het op een koele donkere plaats gedurende een lange tijd wordt 
bewaard, zal het kristalliseren.  
Wanneer dit gebeurt, draai de deksel eraf, kook water en zet de pot 
met honing in het warme water,  
zet het vuur uit en laat het  

  
 

Zo is er nu een bericht te lezen over de alarmerende toename van 
neurologische afwijkingen bij jonge kinderen.  
 
Volgens cijfers zoals die bekendgemaakt zijn door het 
Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention voor de 
periode 2006-2008 blijkt dat er 33 procent toename is van het 
aantal kinderen met ADHD en 300 procent van kinderen met 
autisme vergeleken met de periode tien jaar daarvoor.  
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Het schijnt dat hetzelfde verschijnsel zich wereldwijd voordoet en 
een aantal vooraanstaande wetenschappers spreken dan ook in dit 
geval van een pandemie.  
 
Er zullen wellicht meerdere oorzaken zijn, waaronder 
bijvoorbeeld vaccinaties bij autisme, maar daarnaast zijn 
wetenschappers van mening dat onze omgeving ook veel 
risicofactoren bevat.  
 
Eén van hen, Philippe Grandjean van de Universiteit van Zuid 
Denemarken, zegt het volgende:  
 
“Hersenbeschadigingen beginnen in de baarmoeder, wanneer 
moeders worden blootgesteld aan giftige chemicaliën, waarvan 
velen door de placenta heendringen en direct naar de foetus gaan. 
Omdat in dit vroege stadium de hersenen zich nog steeds 
ontwikkelen, zijn die op dat moment erg kwetsbaar. De hersenen 
zijn buitengewoon gevoelig voor stimulatie van buitenaf”.  
 
Wij zijn in ons dagelijks leven natuurlijk omgeven door giftige 
chemische stoffen die allen een gevaar kunnen opleveren voor de 
hersenen van kinderen. Wij vinden die in de pesticiden die overal 
om ons heen worden gebruikt en via voedsel bij de mens 
terechtkomen, maar ook in gewone alledaagse huishoudelijke 
zaken zoals kinderspeelgoed.  
 
Daarin wordt nog steeds in sommige gevallen lood aangetroffen 
en hetzelfde geldt voor verf. Kwik kom je tegen in vis en in 
luchtvervuiling, veroorzaakt door met kolengestookte 
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energiecentrales.  
 
Bijna dagelijks worden er nu door de wetenschap meer 
schadelijke chemische stoffen ontdekt in alles om ons heen. Van 
plastic tot meubilair. Pas nu beginnen wetenschappers zich te 
realiseren dat die chemische gifstoffen hersenschade kunnen 
veroorzaken.  
 
Dan hebben we het alleen nog maar over de schade die wij en 
onze kinderen oplopen via onze omgeving. Daarnaast is er nog de 
immense schade die wordt veroorzaakt door de farmaceutische 
industrie. 
 
Zo zegt Dr. Roel Veldhuizen, gepensioneerd patholoog anatoom, 
het volgende: 
 
De jaren na mijn pensioen kwam ik een andere wereld terecht, 

waarbij ik me realiseerde dat wij zelf de verantwoordelijkheid 

voor ons lichaam moeten nemen. Dat, als wij een ziekte krijgen 

(of beter gezegd: over ons heen trekken) de genezing daarvan 

niet buiten ons zelf moeten zoeken, maar in eerste instantie bij 

onszelf.  
 

Het is deze zoektocht naar mijn ware zelf, waar ik dingen in tegen 

kom die ik met jullie moet delen, zodat jij ook op zoek kan gaan 

naar je ware zelf en de verantwoordelijk neemt die op dat moment 

nodig is.  

 

Soms is een geneesmiddel even nodig om je te helpen een acute 

fase te overbruggen, dat geldt voor iedereen.  
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Hoe lekker makkelijk ook: zie jezelf niet als een slachtoffer van 

een ziekte en denk niet dat de medische wereld het dan maar voor 

jou moet oplossen, jijzelf bent verantwoordelijk.  

 

De medische wereld zie ik nu als een geldmachine en een 

doorgeefluik van de farmacie.  

 

Zelf heb ik naar mijn gevoel met vele anderen geneeskunde 

gestudeerd, nu wordt er voornamelijk nog medicijnen gestudeerd.  
 
Voor het vervolg van dit verhaal verwijzen wij naar ons 
gezondheidsplatform Orjana.nl waar Dr. Roel regelmatig columns 
schrijft en waar je terecht kunt voor een aantal eerlijke 
natuurproducten waardoor je eigen lichaam beter in staat zal zijn 
om de permanente aanvallen op onze gezondheid te pareren.  
 
Steeds meer lees je dat het aantal mensen toeneemt dat zich 
ondanks dat ze absoluut geen doemdenkers zijn, toch 
voorbereiden op eventuele rampen die hen zouden kunnen treffen.  
 
Ze zijn op alles voorbereid. Een watersnoodramp, een in elkaar 

stortende economie: kom maar op! Ze noemen zichzelf 

’preppers’. Mensen die zich voorbereiden op een ramp. 

Nederland telt inmiddels vele duizenden preppers.  
 
Niets mis mee om wat voorzorgsmaatregelen te nemen, maar 
vergeet niet om te zorgen voor het belangrijkste van alles en dat 
ben jezelf. Begin het nieuwe jaar daarom met het ontgiften van je 
lichaam. Dat kan bijvoorbeeld met een 5-daagse darmdetox en 
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daarna voor het dagelijkse ontgiften van onder meer zware 
metalen met top kwaliteit bio-chlorella en/of het mineraal Zeoliet. 
Wil je wat extra's doen om je lichaam te helpen kanker te 
voorkomen of bestrijden, denk dan eens aan het gebruik van EU 
goedgekeurde hennep, bio CBD olie of de recent ontdekte 
Salvestrolen die worden gewonnen uit de schillen van biologisch 
fruit. 
Je gezondheid is je meest waardevolle bezit en heb je nodig om 
deze heftige tijden goed aan te kunnen. 

Samen komen we er wel, Niburu.co, Jeff en Alexandra 
 
Heb je een produktidee? We staan daar altijd voor open. Mail dan 
naar info@orjana.nl. 

 

‘Cancer Screening Has Never Saved 
Lives’ – BMJ Study Concludes  

By David Icke on 15th January 2016 Corporate Crime, Coverups, 
Illuminati Criminals, Medical/Health  
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‘Millions have marched for “cancer causes.” Millions more have 
been diagnosed “early” and now believe screening saved their 
lives. But a new study confirms something we have been 
reporting on since our inception: In most cases, screening not 
only has not “saved lives,” but actually increases your risk of 
dying. 

An extremely important new study published in the British 
Medical Journal titled, “Why cancer screening has never been 
shown to “save lives”—and what we can do about it,” confirms 
something we have been reporting upon at GreenMedInfo.com 
since our inception, namely, cancer screening has not lived up to 
its long held promise of “saving lives” because disease-specific 
reductions in mortality do not equate to reductions in overall 
mortality. Worse, in some cases overall mortality actually 
increased because of screening. 
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In the new study, Vinay Prasad and colleagues, argue that the real 
benchmark for the success of any cancer screening program is if 
the “early stage” cancers being diagnosed and treated actually 
result in a reduction in the overall mortality.’ 

Read more: ‘Cancer Screening Has Never Saved Lives’ – BMJ 
Study Concludes 

 
  
--  
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Geld: Als artsen staken, 
sterven er minder mensen..  

6 februari 2010 Door GuidoJ.  
10 Reacties E-mail Print A A A  

Het onderstaande artikel is van Juriaan Kamp en verscheen 
in het kwaliteitstijdschrift Ode in 2007. Het geeft een 
prachtige kijk op gezondheidszorg, alternatieven, de 
farmaceutische INDUSTRIE, de banden tussen farma en 
overheid en vooral de rol die we als mensen in dit spel spelen. 
Of is de betere uitdrukking: die we WILLEN spelen. 

Eens te meer blijkt uit het artikel de ongelooflijke invloed van 
de menselijk focus, onze wilskracht. Dáár is te weinig 
onderzoek naar gedaan, dát zou wetenschappelijk eens in 
kaart moeten worden gebracht… Ja toch? Of niet? Ligt 
datgene wat ons allemaal drijft om te leven, om te willen leven 
vooral, binnen het bereik van wetenschappelijk onderzoek..? 
Of is het niet veel eenvoudiger naar de bewijzen te kijken die 
om ons heen liggen. Is er wetenschappelijk onderzoek nodig 
om aan te tonen dat wetenschappelijk onderzoek op heel veel 
fronten faalt..?! 

Het verhaal van Juriaan Kamp is een menselijk verhaal; zo 
simpel is het. Bekeken van een intelligent perspectief. Het 
gevoel wordt niet uitgeschakeld en het speelt zelfs een 
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hoofdrol. Wederom komt het citaat van Albert Einstein me 
voor ogen: 

The Gift 

The intuitive mind is a Gift, the rational mind it’s faithful 
Servant. 

We have created a society, that honors the Servant, 
and has forgotten about the Gift. 

Dat dit artikel opnieuw een pleidooi mag zijn voor een 
gezondheidszorg, waarin het hart geen fysiek instrument 
alléén is, maar ook de Bron van onze verbinding met alles om 
ons heen. Dat er een nieuwe gezondheidszorg mag groeien 
vanuit het besef dat we allemaal met elkaar verbonden zijn en 
dat pateinten, ménsen mogen blijven en niet worden 
aangezien voor hun ziekte.. 
x 

* * * 

x 

Als artsen staken, sterven er minder mensen.. 

Jurriaan Kamp / ODE mei 2007 

HIER de link naar het originele artikel en de site van ODE. 

X 
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Eigen verantwoordelijkheid is de kern van gezondheid 

In 1973 staakten de artsen in Israël gedurende één maand; in die 
maand daalde het sterftecijfer met 50 procent. Een paar jaar later 
zorgde een artsenstaking van twee maanden in Bogota, de 
hoofdstad van Columbia, voor een daling van het sterftecijfer met 
35 procent. En tijdens een ‘langzaamaan-actie’ van doktoren in 
Los Angeles – in protest tegen de sterke stijging van de premies 
voor aansprakelijkheidsverzekeringen -liep het aantal 
sterfgevallen met 18 procent terug. 

 

Geeft het niet te denken, dat de financiële achtergronden van 
overheidsbestedingen aan vaccins, voorlopig geheim zijn in 
Nederland? De relatie tussen farma en overheid dient helder te 
worden. 

Toen de artsen weer volledig aan het werk gingen, bereikte het 
sterftecijfer onmiddellijk het oude niveau. 1,2 miljoen Britten 
belanden jaarlijks in een ziekenhuis als gevolg van een verkeerde 
medische handelingen. En in de Verenigde Staten – waar jaarlijks 
40.000 mensen worden doodgeschoten – is de kans niettemin 
driemaal groter dat je wordt ‘vermoord’ door een arts dan door 
een pistool. En elk jaar sterven er aanzienlijk meer mensen als 
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gevolg van een infectie die zij oplopen in een ziekenhuis dan als 
gevolg van verkeersongevallen. 

De Amerikaanse cultuurcriticus Ivan Illich schreef het al meer 
dan twintig jaar geleden: ‘De gezondheidszorg is een bedreiging 

voor de gezondheid geworden’.  

Maar dat is nog steeds niet het gangbare beeld. De moderne 
geneeskunde geldt als een van de triomfen van de twintigste 
eeuw. De meeste mensen zijn ervan overtuigd dat een nabij 
familielid of vriend zonder een pil of de inzet van een arts 
vandaag niet meer in leven zou zijn. Maar goed beschouwd zijn 
de artsen van vandaag – waar het geneeskunst betreft – niet 
effectiever dan de priesters van vroeger. 
Wij leven vandaag gemiddeld bijna twee keer langer dan een 
eeuw geleden maar die vooruitgang is niet te danken aan de 
moderne geneeskunde. Cholera, tyfus, tuberculose en dysenterie 

waren al op hun retour voor de komst van antibiotica en 

vaccinaties.  

Dr. Christiaan Barnard, die de eerste harttransplantatie ter 
wereld uitvoerde, wijst de Engelse loodgieter Thomas 
Crapper aan, één van de grootste weldoeners van de 
mensheid; hij ontwikkelde de spoel-wc..! 

De oorzaak van ons langere leven 
Hygiëne en betere voeding. Het belang hiervan werd weliswaar 
het eerst ontdekt en verkondigd door artsen, maar daarmee zijn 
zeep en gekookt water nog geen medische middelen. Het is 
typerend dat de man die de eerste harttransplantatie ter wereld 



Kanker is voor 100% te genezen                 No.846 

 

 

85 

 

 

uitvoerde, de Zuid-Afrikaanse arts Christiaan Barnard, Thomas 
Crapper aanwijst als één van de grootste weldoeners van de 
mensheid. Crapper was een Engelse loodgieter die de spoelwc 
ontwikkelde..! 

De grote vooruitgang van de moderne geneeskunde in deze eeuw 
betreft ‘noodhulp’. Als je wordt getroffen door een acute, 
levensbedreigende infectie, een hartaanval, een ernstig 
verkeersongeluk of een operabele tumor, kun je nergens beter 
terecht dan in een westers ziekenhuis. Hetzelfde geldt voor een 
nieuwe heup of-een staaroperatie. Maar deze ‘crisismomenten’ 
zijn de uitzonderingen. 

Veruit de meeste kwalen betreffen chronische aandoeningen, 
kanker en hart- en vaatziekten. En wat dat betreft heeft de 
westerse gezondheidszorg bedroevend weinig te bieden. Oude 
plagen zijn vervangen door nieuwe. Van het naoorlogse 
optimisme -dat ziekte zou worden uitgebannen ~is niets 
terechtgekomen. 80% Van de gangbare behandelingen en 
medicijnen is zelfs niet behoorlijk wetenschappelijke getest 
(New Scientist, 17 september 1994), draagt niets bij aan de 
gezondheid of bedreigt deze zelfs. 

Zo leidt het overmatig gebruik van antibiotica niet alleen tot 
resistentie maar kan het ook een schadelijke verstoring van de 
natuurlijke, vriendelijke bacteriële balans in een lichaam tot 
gevolg hebben. Recent onderzoek laat verder zien dat 
borstonderzoek eerder kanker tot gevolg heeft dan het opspoort. 
Dat het in vele gevallen veiliger blijkt om prostaatkanker niet te 
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opereren. En dat cholesterol-verlagende diëten de kans op sterven 
verhogen. Et cetera. 

 

Het gevoel óp het hart en de chemo erin..? 

Het probleem is de visie van de moderne gezondheidszorg: 
gezondheid is de normale staat van de mensheid en ziekte is een 
invloed van buitenaf, een vijand die moet worden bestreden. De 
gezondheidszorg heeft vaak veel weg van een militaire operatie. 
Zelfs de terminologie is gelijk: de oorlog tegen kanker… Artsen 
zien het lichaam als een machine waarin onderdelen die 
gebrekkig functioneren, vervangbaar zijn. Die machine kan van 
buitenaf worden bestuurd door medicijnen en medische 
technologie. 

Chemotherapie als teken-van-de-tijd.. 
Het gebruik van chemotherapie tegen kanker is een treffende 
illustratie van deze denkwijze. Het lichaam wordt vergiftigd om 
de kanker te overwinnen. Het ergste is nog dat de resultaten 
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beroerd zijn: in meer dan 90% van de gevallen heeft 
chemotherapie niets te bieden. 

Toen aan 118 oncologen van een groot kankercentrum in de 
Verenigde Staten werd gevraagd of zij zelf als kankerpatiënt 
zouden kiezen voor chemotherapie, bleek driekwart van hen die 
behandeling af te wijzen. Waarom? ‘Niet effectief en 
onaanvaardbaar giftig.’..! (zie voor een indrukwekkend relaas 
over Chemo, het boek van Drs. Henk Trentelman, onderaan het 
artikel) 
 
En toch ondergaan heel veel mensen deze gifkuur. Dat is te wijten 
aan een ander zorgwekkende kenmerk van de moderne 
geneeskunde: de belangenverstrengeling van artsen en 
farmaceutische industrie. 2 Voorbeelden uit 1995 uit de 
Verenigde Staten, het land met de meeste gevallen van kanker ter 
wereld: 

1. de voorzitter van het Memorial Sloan-Kettfring Cancer 
Center in New York, het grootste particuliere 
kankercentrum ter wereld, James D. Robinson, was ook de 
directeur van Bristol-Meyers Squibb, het bednjf dat 
verantwoordelijk is voor bijna de helft van de 
wereldomzet van chemotherapeutische medicijnen. 

2. Samuel Broder was directeur van Ivax. een andere 
belangrijke fabrikant van chemotherapeutische middelen, 
maar ook voorzitter van het Amerikaanse Nationale 
Kankerinstituut. 
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In Nederland is die belangenverstrengeling niet zo schandalig 
maar ook de Nederlandse geneeskunde ontkomt niet aan het 
wereldwijde verschijnsel dat het meeste medische onderzoek 
wordt gefinancierd door farmaceutische bedrijven die groot 
belang hebben bij de verkoop van hun producten. Dat verklaart 
waarom nieuwe geneesmiddelen de markt blijven overspoelen. 
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO| zijn 270 
chemische substanties voldoende om in de medische behoeften 
te voorzien, maar er zijn 100.000 verschillende medicijnen 
verkrijgbaar..!  

De patient als machteloze speelbal. 
In deze tombola van commerciële belangen die wordt gedreven 
door de manke vergelijking: Meer geld + meer medicijnen = meer 
gezondheid.. en waarin ook nog de ziektekostenverzekeraars zijn 
verwikkeld, is de patiënt een machteloze speelbal geworden. Hij 
weet niet beter dan dat hij koopt wat hij denkt nodig te hebben. 
De patiënt is een object geworden in een systeem waarin de 
technologie meester en de arts God is. Hij ligt in een 
ziekenhuisbed terwijl artsen zich over zijn ‘status’ buigen. 

De patient wordt zo vereenzelvigd met een ziek lichaamsdeel, dat 
hij zichzelf volkomen kwijtraakt. Hij is een ziekte geworden in 
plaats van een mens. De weerloze patiënt is een onvermijdelijk 
gevolg van het feit dat gezondheidszorg is verworden tot een 
industrieel systeem waarin – inherent aan zo’n systeem – 
procedures zwaarder wegen dan mensen. In dat systeem is eigen 
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid verloren gegaan. ‘Het 

primaat van de technologie leidt tot innerlijke verzwakking’, zei 
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de erfelijkheidsdeskundige Hans Galjaard onlangs in Ode. En 
daarmee is de basis voor ziekte gelegd. 

Het kan anders. Of beter nog: het gaat anders.  
Genezen blijkt een complex proces waarin – in tegenspraak met 
de gangbare westerse visie – niet alleen medicijnen en tastbare 
cellen een rol spelen, maar ook ontastbare zaken als hoop, geloof, 
vertrouwen en wil. Zo geneest bidden, dat is bewezen. Artsen 
weten uit ervaring dat de patiënt die ‘waarom’ vraagt bij de 
bloedprik en die zich niet zomaar wil uitkleden, het er doorgaans 
goed vanaf brengt. 

En wat is er gaande als een moeder in de moedermelk antistoffen 
produceert als haar baby aan een infectie lijdt? Alle artsen leggen 
de eed van Hippocrates af maar beseffen zij – die voortdurend 
interventies plegen in natuurlijke processen in het lichaam – dat 
die oude Griekse meester heeft gezegd dat ‘de natuurlijke 
geneeskracht in onszelf de belangrijkste kracht is om beter te 
worden’? 
Vandaar dat de geneeskunst van de Chinezen, Indiërs, Indianen 
en andere ‘primitieve volkeren’ is gericht op het steunen van de 
zelfgenezende processen in het lichaam. Die tradities gaan ervan 
uit dat de natuur perfect is en dat het lichaam gezond wil zijn. 

Onverklaarbaar genezen.. 
Steeds weer horen we verhalen van mensen die onverklaarbaar 
genezen van ongeneeslijke ziekten. Mensen, bijvoorbeeld, die 
worden opgegeven omdat de artsen hun tumoren niet meer 
kunnen behandelen. Ze lopen het ziekenhuis – én het systeem van 
de gezondheidszorg – uit. kiezen hun eigen weg en genezen 

Kanker is voor 100% te genezen                 No.846 

 

 

90 

 

 

‘wonderbaarlijk’. Jaren later is op scans geen gezwel meer te zien. 
De moderne geneeskunde doet dit soort gevallen af als 
‘anekdotisch’ omdat er geen tastbare verklaring voor is. Maar 
misschien bewijzen deze anekdoten het zelfgenezende vermogen 
van het lichaam? 

De betekenis van het ‘Placebo‘. 
Misschien dienen behandelingen en medicijnen vooral om het 
spontane genezingsproces in het lichaam te prikkelen? Een 
verschijnsel dat even oud is als de geneeskunde, wijst in die 
richting. Het is bekend dat mensen beter worden van middelen die 
aantoonbaar geen fysieke werking hebben: het placebo ~ Latijn 
voor ‘ik zal behagen’ – effect. 

Het is nog eenvoudig te aanvaarden dat de geneeskrachtige 
werking van de drankjes en brouwsels van de artsen van vroeger 
op het placebo-effect is terug te voeren. Die middeltjes hadden 
bewijsbaar geen medicinale werking. Maar voor het grootste deel 
van de moderne geneesmiddelen geldt hetzelfde: van slechts 20% 
van de hedendaagse medicijnen is een wetenschappelijk effect 
vastgesteld. Dat betekent dat artsen pillen en behandelingen 
voorschrijven die in essentie inert zijn. Maar dat betekent niet dat 
ze niet werken: hun genezende werking komt van het placebo-
effect..! 
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Bij vele aandoeningen – van pijn en hoge bloeddruk tot astma en 
reuma – blijken placebo’s tot 70% van de patiënten belangrijke 
verlichting te bieden. Zelfs in het geval van psychiatrische 
stoornissen – depressies – zijn placebo’s effectief. In elk geval 
niet minder effectief dan ‘echte’ medicijnen. 

Uit diverse placebostudies blijkt dat de arts zelf het beste 
geneesmiddel is. Een arts die luistert, mobiliseert daardoor het 
zelfhelende vermogen van de patiënt. 

De arts als medicijn.. 
Het simpele feit dat de arts een pilletje geeft, is kennelijk 
voldoende om genezing te bevorderen. Daarbij spelen 
verwachting en vertrouwen een doorslaggevende rol. Dat 
vertrouwen groeit met de aandacht die de arts geeft. Uit diverse 
placebostudies blijkt dat de arts zelf het beste geneesmiddel is. 
Een arts die luistert, mobiliseert het zelfhelende vermogen van de 
patiënt. Het placebo-effect wijst er bovendien op dat alle vormen 
van ‘geneeskunde’ werkzaam zijn zodra de patiënt erin gelooft. 

Alternatief..? 
Dat verklaart ook het toenemende succes van alternatieve 
geneeswijzen. Nog afgezien van het feit dat er allerlei bewezen 
geneeskrachtige effecten zijn van behandelingsmethoden, zoals 
homeopathie en acupunctuur, hebben alternatieve geneeswijzen 
in het algemeen veel meer respect voor de patiënt. Want er is 
sprake van een integrale benadering in plaats van 
symptoombestrijding. 
Daarbij komt dat de alternatieve arts doorgaans veel meer tijd en 
aandacht heeft voor zijn patiënten. Hij luistert naar hun hele 
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verhaal met inbegrip van hun gevoelens van wanhoop en verdriet. 
Die aandacht herstelt het ‘geloof van de patiënt in zijn eigen 
genezing. 

Aandacht en zorg zijn dus cruciaal. Maar dat zijn kwaliteiten 
waarvoor in het moderne systeem van gezondheidszorg 
nauwelijks plaats. De arts die aandacht wil geven aan zijn 
patiënten wordt achtervolgd door ziekenhuisdirecteuren en 
verzekeringsmaatschappijen die roepen om ‘efficiëntie’. Het is 
tekenend dat in The Economist onlangs werd bepleit dat de 
gezondheidszorg wat doelmatigheid betreft nog heel wat kan 
leren van McDonald’s… 

  

 

Is het verschil tussen geneeskunst en geneeskunde af te lezen aan 
het verschil in lichamelijk contact tussen de ene en andere mens..? 

Menselijk inter-relatie als bron van gezondheid. 
Maar het belang van zorg en aandacht begint niet bij de arts of in 
het ziekenhuis. Menselijke relaties zijn van vitaal belang voor de 
gezondheid. De zogenoemde ‘eerst lijn’ van de gezondheidszorg 
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is niet de huisarts maar de familie. Het is vastgesteld dat de 
meeste mensen die aan een hartaanval overlijden, eigenlijk 
sterven van eenzaamheid. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat 

vrouwen met borstkanker die deelnemen aan een wekelijkse 

praatgroep met medepatiënten gemiddeld twee keer langer 

blijven leven dan vrouwen die dat niet doen. De westerse 
samenleving heeft zorg georganiseerd, geïnstitutionaliseerd. En 
toenemende eenzaamheid is het gevolg. Goed nabuurschap redt 
meer levens dan een ambulance. Sterker nog. De sirene van een 
ambulance vernietigt een vitale sociale structuur: het is niet mijn 
probleem, maar dat van het systeem. 

Het ongeloof in eigen kracht aan de basis. 
Sociale steun is belangrijk, maar de kern van gezondheid is eigen 
verantwoordelijkheid. De eerste oorzaak van de kostenexplosie in 
de gezondheidszorg is het feit dat mensen niet geloven dat zij op 
eigen kracht – zonder artsen – hun kwalen de baas kunnen 
worden. Eigen verantwoordelijkheid is iets anders dan politieke 
plannen om patiënten een ‘eigen bijdrage’ te laten betalen. Met 
een eigen bijdrage van een rijksdaalder voor een pil verandert er 
niets aan mijn mentaliteit als niet ook het systeem verandert. 

Is het niet vreemd dat ik voor een tube exceemzalf naar de 
huisarts moet, terwijl ik in de winkel een motorzaag – die voor 
mijn gezondheid veel gevaarlijker is – kan kopen? Eigen 
verantwoordelijkheid betekent dat mensen zelf veel meer kennis 
van geneeskunde verwerven. Verantwoordelijkheid betekent 
letterlijk het vermogen om een antwoord te geven -responsibility, 
the ability to respond. Dat steeds meer mensen alternatieve 
genezers opzoeken, getuigt van verantwoordelijkheid nemen. 
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Zulke mensen stappen uit de slachtofferrol die het systeem 
van de gezondheidszorg hen opdringt, nemen hun lot in eigen 
hand en werken actief aan hun eigen genezing. 

Van lijdende patient naar leidend mens… 
Een betere en goedkopere gezondheidszorg zal niet het gevolg 
zijn van nieuwe technologie, medicijnen of procedures maar van 
de bereidheid en het vermogen van individuen om voor zichzelf te 
zorgen. Pas als de patiënten die stap zetten, valt de moderne 
geneeskunde van haar voetstuk. 
Verantwoordelijkheid nemen is meer dan je houden aan een 
cholesterolverlagend dieet. Het betekent vragen stellen: Wat kan 
ik zelf doen? Hoe kan ik mijn leven anders inrichten? Welke 
leefstijl past beter bij mij? Het betekent: de arts niet meer als 
alwetende meester zien maar als een partner die kan helpen om 
genezing te zoeken vanuit de overtuiging dat iedereen een eigen 
antwoord op een ziekte kan vinden. Het betekent: de beste 
therapieën zoeken zowel in het reguliere als in het alternatieve 
circuit. 

Het kenmerk van succesvolle patienten 
De Amerikaanse arts Andrew Weil noemt zeven kenmerken van 
succesvolle patiënten. 

1. Zij accepteren geen ‘nee’; 
2. zoeken actief naar andere behandelingsmethoden; 
3. gaan te rade bij mensen die van dezelfde kwaal zijn 

genezen; 
4. gaan een constructieve samenwerking aan met artsen en 

andere genezers; 
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5. zijn niet bang voor een radicale verandering van hun 
leven; 

6. beschouwen hun ziekte als een mogelijkheid tot groei en 
7. accepteren zichzelf zoals ze zijn. 

Dat laatste is essentieel, want doodgaan is niet falen. Sterven is 
een natuurlijk proces waaraan geen enkel mens ontkomt. De 
moderne geneeskunde graaft zich in tegen de dood, maar 
ontneemt mensen daarmee de betekenis van het leven. 
Uiteindelijk is genezen niet altijd fysiek beter worden. Het is 
mogelijk om in sterven betekenis, berusting te vinden. In dat 
opzicht biedt een ziekte, zelfs een terminale ziekte, de kans om te 
‘genezen’. 

Uiteindelijk telt een waardige dood.  
Daarover gaat het verhaal van een oude man die in een ziekenhuis 
meemaakte hoe artsen vergeefs trachtten een medepatiënt met 
buizen en slangen weer tot leven te brengen. Naar aanleiding van 
die ervaring smeekte de man zijn arts om hem zo’n einde te 
besparen. 
‘Luister dokter’, zei hij, ‘ik wil niet sterven met een lichaam 

waaruit overal buizen steken. Ik wil niet dat mijn kinderen hun 

vader zo herinneren. Ik heb altijd geprobeerd met een opgeheven 

hoofd te leven. Ik klaag niet dat ik nu aan het sterven ben. Maar 

ik wil sterven als een mens, niet als een plant die iemand elke dag 

water komt geven – ik wil niet sterven zoals hij.’ 

Maar de wens van de man werd niet gerespecteerd. Het 
ziekenhuissysteem staat nu eenmaal geprogrammeerd om met 
technologie levens waar mogelijk te rekken. Uiteindelijk slaagde 
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de man er toch in zichzelf van de slangen en de apparatuur te 
bevrijden. Voor zijn arts liet hij een briefje achter: ‘De dood is 
niet de vijand, dokter, dat is de onmenselijkheid.’ 

Bronnen: 

Voor dit artikel werd ondermeer gebruik gemaakt van: 

–          Ivan Illich: Medical Nemesis, Random House 1976; 

–          Lynne McTaggart: What Doctors Don’t Tell You, 
Thorsons 1996; 

–          Andrew Weil: Spontaneous Healing, 

–          Alfred A. Knopf 1995; John Robbins, Reclaiming Our 
Health, 

–          H.J. Kramer 1996 

–          en het artikel The Best Medicine door Walter A. Brown in 
Psychology Today september/oktober 1997 

Voor een onthutsende kijk op de wereld van de gezondheidszorg, 
vanuit het perspectief van een patient, lees het boek van Drs. 
Henk Trentelman: ‘Chemo? Of kan ik zelf kiezen?’ (klik op de 
cover voor een link naar de uitgever, waar je het boek ook kunt 
bestellen!) 
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Gezondheid: Artsen geven toe: 
‘Kankerdiagnose uit 
winstbejag’..  

17 juli 2016 Door GuidoJ.  
23 Reacties E-mail Print A A A  
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Het grote probleem.. Jouw goede gezondheid is niet gunstig 
voor Big Pharma.. Hun winstgevendheid komt via de verkoop 
van medicijnen. Simple as that! ‘Gewoon’ een industrie dus: de 
zogenaamde farmaceutische industrie..! Waren het vroeger 
pilletjes die je beter zouden moeten maken; tegenwoordig ligt het 
verkooopaccent op de andere 96% van de bevolking: ‘mensen 
gezond houden’…! Vooral vaccinaties zijn het gouden kalf voor 
Big Pharma. 

x 

x 



Kanker is voor 100% te genezen                 No.846 

 

 

99 

 

 

Meer artsen geven toe: 

Uit winstbejag worden valselijk 
kankerdiagnoses gesteld.. 

2016 © WantToKnow.nl/be (vertaling L.Smit) 

(origineel: Dave Mihalovic 
Arts in natuurgeneeswijzen, kanker- en vaccinonderzoeker) 

x 

Het komt vaker voor dan je denkt: 
artsen die betrapt worden, bij het zich niet houden aan de 
door hen afgelegde eed. Daarbij de onjuiste diagnose ‘kanker’ 
stellend, bij gezonde individuen. Om snel geld te kunnen 
verdienen aan o.a. de gevolgen van giftige chemotherapie.. 
Waarom zouden artsen als enigen niét liegen, wanneer de hele 
kankerindustrie van begin tot eind een gigantische fabricage 
is? Is het een wonder, als door kankerverenigingen 
wereldwijd financieel de nadruk wordt gelegd op 
chemotherapie en bestraling, terwijl aan preventie bijna niets 
wordt gedaan? 
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Tja, met de preventie van ziekte verdienen artsen niets, met 
zieken behandelen wel. Neem Dr. Farid Fata, een prominente 
oncoloog uit Michigan, die een jaar geleden in de rechtbank heeft 
toegaf dat hij opzettelijk ten onrechte bij gezonde mensen de 
diagnose kanker stelde (HIER). Fata bekende ook chemotherapie 
voorgeschreven te hebben om geld te verdienen.. 

Waren zijn patiënten geschokt? 
Reken maar. Natuurlijk waren ze geschokt, want wie vermoedt 
dat een dokter een valse diagnoses stelt om snel geld te kunnen 
verdienen? Het is gewetenloos. Toch gebeurt dit met de diagnose 
‘kanker’ en met bijna elke ziekte, waardoor artsen extra 
inkomsten kunnen genereren door middel van commissies op 
basis van het aantal patiënten dat wordt behandeld met een 
specifieke geneesmiddel. Mensen worden gebruikt als 
handelswaar, zo simpel is het. 

Veel van deze gewetenloze artsen zijn als gewetenloze zakenlui. 

Het enige verschil is dat ze jouw gezondheid en vertrouwen in 

hun handen hebben – een zeer gevaarlijke combinatie wanneer 

het om geld gaat, volgens Dr Mohammed Sayed, een 
gepensioneerde oncoloog, die toegeeft tegenwoordig deze trend 
steeds vaker tegen te komen. “Het was mijn keuze”, zei Fata 
tijdens de verbazingwekkende schuldbekentenis, waarin hij de 
namen van een groot aantal voorgeschreven medicijnen 
opdreunde, die hij door de jaren heen aan zijn patiënten had 
voorgeschreven. Bij elke bekentenis, uitte hij deze woorden: 

“Ik wist dat het medisch gezien helemaal niet nodig 

was..” 
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Fata werd beschuldigd van het runnen van een US$ 35 miljoen 
kostend, zorgfraudesysteem, het bedrag waarvoor de overheid 
was benadeeld voor onnodige oncologie en 
hematologiebehandelingen. Fata heeft het frauduleuze systeem 
volgehouden vanaf 2009 tot 2015, in verschillende medische 
praktijken, waaronder de Michigan Hematologie Oncologie 
Centers met kantoren in Clarkston, Bloomfield Hills, Lapeer, 
Sterling Heights, Troy en Oak Park. 

Volgens de 
overheid had Fata 1.200 patiënten en ontving hij een ruwe US$ 
62.000.000 van Medicare; Hij had voor meer dan US$ 150 
miljoen gefactureerd. Advocaat van het Openbaar Ministerie 
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Barbara McQuade zei dat ze van plan is levenslang te eisen, 
Fata’s zaak is in haar kantoor de meest flagrante medische 
fraudezaak ooit. Fata heeft niet alleen de overheid schade 
berokkend, maar ook zijn patiënten. 

Liegen met statistieken.. 
Een ander voorbeeld is prostaatkanker. Artsen geven valse 
prognoses zonder de patiënten de exacte feiten te verstrekken. 
Een prostaat bloedonderzoek (PSA) zoekt naar een prostaat-
specifiek antigeen, een eiwit dat wordt geproduceerd door de 
prostaatklier. Hoge niveaus worden in verband gebracht met 
prostaatkanker. (zie ook onze artikelen over prostaatkanker, oa. 
HIER en HIER) 

Het probleem is, dat de associatie is niet altijd correct is en als het 
wel zo is, dan hoeft prostaatkanker niet per se dodelijk te zijn. 
Wist je dat ‘slechts’ 3% van de mensen sterven aan hun 
prostaatkanker. De PSA-test leidt meestal tot ‘overdiagnose’, tot 
biopsies en behandelingen, waarbij de bijwerkingen impotentie en 
incontinentie zijn.. Waarom dan in godsnaam deze test..??! 

Herhaaldelijke biopsieën kunnen bovendien de verspreiding van 
kankercellen door het spoor van de naald tot gevolg hebben, of 
uitzaaiingen door het lekken van cellen in de bloedbaan of in het 
lymfestelsel. Meer dan 90% van de artsen die patiënten aanraden 
om kankerbehandelingen te ondergaan zullen commissie 
ontvangen voor elke behandeling die de patiënten krijgen. Dit is 
riskant en kan op de lange termijn dodelijk zijn, voor die mensen, 
die niet weten hoe zelf te zorgen voor hun gezondheid; voor die 
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mensen, die naar de valse statistieken kijken en zich daardoor 
laten overhalen. 

Er zijn tientallen uitstekende studies gedaan naar mannen die naar 
aanleiding van biopsie kanker in de prostaat hebben ontdekt. In 
meer dan 97% van de gevallen verspreidt de kanker zich niet 
of de patiënt sterft aan iets heel anders, lang voordat er 
uitzaaiingen zijn. In de 3% waarbij de prostaatkanker agressief is 
en schadelijk voor de patiënt, is deze bij ontdekking al zover 
verspreid dat er niet meer geopereerd kan worden, en dat was al 
zo lang voordat de tumor ontdekt werd. 

 

Bevolkingsonderzoek borstkanker dient ook kritische te worden 
benaderd, in plaats van een klakkeloze acceptatie..! Steeds meer 
bewijzen tonen aan dat deze onderzoeken eerder gevaarlijk dan 
nuttig zijn.. (klik op afbeelding voor artikelen op deze site) 

Arts en opleiding; wat leert de a.s. dokter daar..? 
Na zoveel onderwijs op emotioneel, mentaal gebied en de fysieke 
toestand van de mens, zou je verwachten dat een arts voor zijn of 
haar patiënten een stuwende kracht van goede wil zal zijn. Helaas, 
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teveel artsen vinden niet het welzijn van hun klanten het 
belangrijkste. De noodzaak om hun ego op te peppen, hun 
zelfbehoud en de zoektocht naar geld, kunnen leiden tot schade 
bij de patiënt. 

Aan vrouwen wordt verteld dat het weghalen van de baarmoeder 
tot genezing leidt voor baarmoederkanker en vele andere 
klachten. Dit is helemaal niet waar. Onderzoek heeft aangetoond 
dat er geen enkele verbetering is in de kans op overleving, hoe 
vaak ook deze onnodige agressieve behandeling wordt ondergaan. 
Screening op borstkanker heeft geleid tot een toéname van sterfte 
door borstkanker en er wordt niets gedaan aan preventie (voor 
Engelstalig artikel zie (HIER). 

Mammografie, wetenschappelijk gerotzooi..!! 
Ondanks dat er geen enkel bewijs is voor de werkzaamheid van 
periodieke mammografie, suggereren de Society of Breast 
Imaging (SBI) en het American College of Radiology (ACR) dat 
borstkankerscreening zou moeten beginnen op 40-jarige leeftijd 
en nog eerder bij bepaalde risicopatiënten. Dit zijn weliswaar 
Amerikaanse aanbevelingen, maar hier in Nederland en elders in 
Europa lijkt men geneigd, als een kip zonder kop achter deze 
regels aan te lopen.. ONZIN echter, zo blijkt uit veel Europees 
onderzoek inmiddels. (klik op plaatje hiernaast!) 

In het tijdschrift van de American College of Radiology (JACR) 
zijn de aanbevelingen van SBI en ACR gepubliceerd: de jaarlijkse 
screening van borstkanker zou op de leeftijd van 40 zou moeten 
beginnen (Journal of the American College of Radiology 
(HIER)). Bij vrouwen in de ‘hogere risico’-groep zelfs al vanaf 
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dertig 30 jaar. Het aantal vrouwen tussen 25 tot 39 jaar in 
Amerika met gevorderde borstkanker is echter bijna verdubbeld 
tussen 1976 en 2009; dit verschil is te groot om een kwestie van 
toeval te zijn; het zegt meer over de diagnoses. 

Een verontrustende studie werd gepubliceerd in het New England 
Journal of Medicine (HIER). De maatschappelijke aandacht wordt 
gevestigd op het feit dat mammografie meer schade veroorzaakt 
dan dat het goed is voor de miljoenen vrouwen die de afgelopen 
30 jaar geloofden in screening als primaire strategie in de strijd 
tegen borstkanker. Het gaat gewoon om geld, dat is altijd zo 
geweest en het zal altijd zo blijven. Is het niet tijd om eindelijk 
die trend te herkennen? 

 

Inmiddels een van de meest gebruikte, maar ook meest omstreden 
behandelingsmethode van kanker: chemotherapie. Uit de cijfers 
blijkt terecht argwaan..! 

Het wellicht grootste sprookje: Chemotherapie geneest 
helemaal niet..! 
Chemotherapie stimuleert de groei van kanker; het zorgt ervoor 
dat je lichaam langzaam kapot gaat. Chemotherapie geeft op de 
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lange termijn meer sterfte. De meeste patiënten die chemo 
ondergaan sterven snel ofwel worden na de chemotherapie 10-15 
jaar lang geplaagd door allerlei ziekten. Chemotherapie vernietigt 

het immuunsysteem, verhoogt de neuro-cognitieve achteruitgang, 

verstoort het endocriene functioneren en veroorzaakt orgaan- en 

stofwisselingtoxiciteit. 

Patiënten leven door, eigenlijk in een permanente staat van ziek-
zijn, tot aan hun dood. De kankerindustrie marginaliseert de 
veilige en effectieve behandelingen tegen kanker, terwijl de door 
hun gepatenteerde, dure en giftige remedies worden gestimuleerd, 
waarvan de risico’s elk voordeel overschrijden. Dat is waar ze 
goed in zijn en ze doen het omdat het simpelweg veel geld 
oplevert. 

De reden waarom de 5-jaar overleving de standaard is gemaakt, is 
omdat het bij de meeste kankerpatiënten lichamelijk bergaf gaat 
na deze periode. Dat is slechte reclame en de kankerindustrie weet 
dat. Ze willen het publiek niet het ware percentage statistische 
sterfte door uitzaaiingen op langere termijn geven, 97%! Als we 
de statistieken op lange termijn voor alle vormen van kanker die 
cytotoxische chemotherapie hebben toegediend gekregen 
bekijken, 10 + jaar; en de objectieve gegevens van rigoureuze 
evaluaties inclusief de kosteneffectiviteit en de impact op het 
immuunsysteem, kwaliteit van leven, morbiditeit en mortaliteit 
erbij betrekken, dan zou het heel duidelijk zijn dat chemotherapie 
weinig bijdrage levert aan de overleving bij kanker. 
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Een dergelijke studie door onafhankelijke onderzoekers naar 
chemotherapie is nooit gedaan. De enige beschikbare studies zijn 
door de kankerindustrie gefinancierd en geen van die studies heeft 
ooit de bovenstaande variabelen gekwantificeerd. Waarom? Geld, 
hebzucht en winst houden de kankerindustrie draaiende, daarom. 
Het kanker-establishment moet niets hebben van de waarheid, 
omdat er geen winsten te behalen zijn als de ziekte wordt 
uitgeroeid. Er is geen bestuursorgaan in de wereld welke 
consumenten beschermt tegen deze giftige therapieën of zelfs 
tegen bekende kankerverwekkende stoffen in ons voedsel en in 
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onze omgeving, want ook dat zal de eruit voorkomende winst 
stopzetten. 

Het is een gigantische industrie..!! 
De meest krachtige anti-carcinogene planten in de wereld, zoals 
cannabis, worden gedemoniseerd en illegaal gemaakt, omdat ze 
zo effectief zijn in het doden van kankercellen, zonder enige 
bijwerkingen. En wist je dat cannabinoïden zó efficiënt in de 
behandeling tegen kanker zijn, dat de Amerikaanse regering ze in 
2003 heeft gepatenteerd..? Kunnen ze ze weer controleren; er in 
ieder geval goed geld aan verdienen. (HIER). Indien dit 
‘wondermiddel’ nu eens EERST zou worden gebruikt door de 
orthodoxe geneeskunde, dus als wegsnijden, wegbranden, giftige 
chemotherapie en bestralingen vooralsnog zouden worden 
vermeden, dan zou genezing voor 90% gemakkelijk te bereiken 
zijn. 

Maar feit is, dat de leiders in de medische gemeenschap absoluut 
geen interesse hebben in het vinden van een ‘wondermiddel’. Een 
wondermiddel zou de farmaceutische bedrijven honderden 
miljarden dollars kosten en patiënten zouden minder 
ziekenhuisopnames hebben, minder doktersbezoeken, enz. 
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Je kunt de 
oncoloog vragen waarom de kansen op overleving slechts 3% zijn 
(daarbij al hun statistische wartaal zoals ‘5-jaarsoverleving’ en 
misleidende termen als ‘remissie’ en ‘reactie’ negerend), terwijl 
het gebruik van zoiets als DMSO (HIER) de kans op overleving 
tot meer dan 90% zou vergroten. Het ter sprake brengen van 
DMSO zal de meesten van de oncologen tot zwijgen brengen… 

Waarom? Omdat DMSO een natuurlijk product is, dat kan niet 
worden gepatenteerd en rendabel worden gemaakt, omdat het in 
het grote hoeveelheden gratis en voor niets wordt geproduceerd 
door de houtindustrie. Dr. Farid Fata is daarmee dus slechts een 
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gevolg van het systeem. Er zijn duizenden wettig praktiserende 
artsen en oncologen in de Verenigde Staten en in de rest van de 
wereld, die zich schuldig maken aan dezelfde misdaden, maar 
omdat zij onder de radar vliegen, worden zij nooit gepakt. 

Als we doorgaan met deze poppenkast, het publiek laten geloven 
dat met vergif kanker kan worden behandeld, dan zullen mensen 
blijven sterven en de artsen zullen geld blijven verdienen tot aan 
de dag dat hun patiënt sterft. Zo af en toe kunnen we een aantal 
van hen betrappen, zoals Dr. Fata. We beweren dat hij vogelvrij 
is, verbannen hem en bezoedelen zijn reputatie. Want een gezond 
persoon zou nooit onnodig mogen worden blootgesteld aan 
chemotherapie, alleen omdat een arts zo nodig meer geld wil 
verdienen. 

We kunnen de arts die om geld gif voorschrijft aan een gezonde 
persoon hard veroordelen en juridisch vervolgen, maar we 
accepteren met trots de arts die om geld vergif voorschrijft aan 
een ongezonde persoon. Hoe het paard achter de wagen wordt 
gespannen en de nietsvermoedende patiënt geen patiënt is, maar 
klant van de verkopende dokter.. 
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‘Statins, the widely prescribed class of drugs said to lower “bad” 
cholesterol and reduce the risk of heart problems, has recently 
come under fire after a study revealed that they destroy human 
health more than they work to improve it. 

Sadly, many people take statin drugs, which are commonly 
known by brand names including Lipitor, Crestor and Zocor. 
Prescription drug spending in the U.S. shot up to about $374 
billion in 2014, representing the highest level of spending since 
2001. Statins undoubtedly made up a significant portion of this 
spending, and now consumers who take such drugs have much 
more to worry about than the dent it’s making in their wallets.’ 
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Victims of Detroit cancer criminal 
awarded $8Million in settlement... is the 
arrest of fraudster Dr. David Gorski 
next?  

By David on 23 July 2016 GMT Illuminati 
Criminals,  Medical/Health  
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‘Working inside the Karmanos-Crittenton Cancer 
Center in Detroit, a cancer criminal mastermind 
known as Dr. Farid Fata preyed upon innocent victims 
to pocket millions in profits from fraudulent cancer 
“treatments.” His strategy was rooted in pure evil: 
Falsely diagnose patients with cancer who didn’t 
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really have cancer, then “treat” them with high-profit 
chemotherapy while raking in millions from Medicare, 
Medicaid and private insurers. 

Dr. Fata’s crimes were openly tolerated by the Detroit 
cancer industry, a cabal of criminally insane medical 
fraudsters who prey upon the innocent public like 
Catholic priests preying on choir boys. It was only 
through the actions of an inside whistleblower that the 
FBI was finally made aware of these crimes, leading 
to the arrest and prosecution of Dr. Fata. He is now 
serving 45 years in federal prison.’ 

Read more: Victims of Detroit cancer criminal 
awarded $8Million in settlement… is the arrest of 
fraudster Dr. David Gorski next? 

 

 


