
The Truth About Cancer - A Global Quest - Episode 7
Door Ty & Charlene Bollinger

In tijden van universeel bedrog, wordt de waarheid vertellen een revolutionaire daad 
~ George Orwell

Over het Budwig Protocol, hoe schone elektriciteit kan helen bij kanker, uniek water, 
natuurlijk zonlicht en meer over superfoods

De vorige keer heb je gelezen over het belang van detoxen, vaccins die het juiste doen, 
en hoe artsen samen met patiënten zoeken naar een afgestemde oplossing. Nu gaan we 
informatie geven over de kracht van licht, water en elektriciteit en frequenties…

HRT-analyse
Dr Raymond Hillu: spreekt over HRT- analyse (high resolution test) Dat is een onderzoek 
met een microscoop die hij speciaal heeft laten maken, die 56.000 keer vergroot en inzicht 
geeft in wat er IN de cel gebeurt: imbalans, afwijkingen, morfologie en de inhoud van het 
bloedserum. Zo is te zien wat er mis is op cellulair niveau, alleen met een paar druppels 
bloed. Het is geen diagnostisch instrument om kanker mee op te sporen. 
Maar, het is bekend dat iedere ziekte begint met een cellulaire afwijking voordat de ziekte 
zich manifesteert. Fibromyalgie, ME, het wordt allemaal vroeg zichtbaar in het bloed. Het 
is daarom ook al eerder te zien wat er zich kan manifesteren. De microscoop is daarom 
gereedschap bij de vroege opsporing, jaren vooruit. 
Bij kanker is te zien welke schade er is en kan er verdere schade gecorrigeerd worden. Hij 
gebruikt het liever bij voorkomen van ziekten, de morfologie opsporen voordat het zich 
manifesteert. Vijf jaar voordat dat een ziekte zich uit kan het al gezien worden.

De huidige diagnostische instrumenten dragen niet bij aan vroege opsporing. Eigenijk is 
het dan al te laat. Het voorbeeld dat gegeven wordt is het mammogram, maar daarbij is 
een afwijking zichtbaar als het al heel groot is. Hij wil het eerder vangen, nog voordat het 
al een tumor zou kunnen worden. 95% succes om op cellulair niveau op tijd in te grijpen.
Hij is een voorstander van het Budwig Dieet

Budwig Dieet
Het bestaat uit een mengsel van een hoeveelheid cottage cheese en twee lepels 
lijnzaadolie waaraan je van alles kunt toevoegen om het op smaak te brengen. (fruit of 
kruidiger voor een salade). De wetenschappelijke kern van het Budwig Dieet of Budwig 
Protocol is ook gelegen in het werk van Otto Warburg, die ontdekt had dat kankercellen 
niet gedijen in een zuurstofrijke omgeving. Het idee van het Budwig dieet is voldoende 
zuurstof in weefsels te laten komen. 

Lijnzaadolie werd vroeger verwerkt in verf om het snel te laten drogen (het trekt zuurstof 
aan en oxydeert snel). Hetzelfde gebeurt in het menselijk lichaam, beter nog dan andere 
olie. Het probleem met lijnzaadolie en polysachariden in vet in het algemeen is dat het niet 
gemakkelijk wordt opgenomen in het spijsverteringsstelsel. (Polysachariden (zijn over het 
algemeen niet oplosbaar in water) in zetmeel: amylose, amylopectine en cellulose) De 
spijsvertering is 'negatief geladen' en de lijnzaadolie ook. 

 The Truth about Cancer - Nederlandse vertaling deel 7/9 - Caroline Denijs -  Kanker Anders Benaderd

http://www.wittebeer.com/caroline-denijs/
http://www.wittebeer.com/caroline-denijs/
https://www.facebook.com/groups/385076481615453/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/groups/385076481615453/?ref=ts&fref=ts


Negatief en negatief heffen elkaar op, dus het wordt niet opgenomen. Warburg ontdekte 
als biochemist dat het mixen van lijnzaadolie met een positief geladen proteine (sulfur) 
gebaseerd, in dit geval de cottage cheese, wél tot opname leidt. Het is in een paar 
minuten in je bloedsomloop, gaat naar de cellen, voorziet ze met zuurstof en bemoeilijkt 
het bestaan van kankercellen. Gemakkelijk zelf te doen ook.

Dr Felicity Corbin Wheeler/ Pancreatic Cancer survivor (al 12 jaar): Ik werkte eerst als 
Rode Kruis verpleegkundige en ook in the Houses of Parliament in Londen, dus ik heb ook 
een medische achtergrond. Ik realiseerde me de mythes die er zijn over kanker en 
misinformatie over kanker. Ik ben blij met the Quest for the Cure. 

Mijn dochter en mijn zoon hadden ook kanker. Wij woonden in Jersey, een van de 
Kanaaleilanden, waar we erg gelukkig waren met ons leven om kinderen groot te brengen. 
We kweekten zelf aardappelen en tomaten. De chemicaliën en pesticiden die gebruikt 
werken bij telen van de aardappelen ging in ons bronwater en daar hadden we absoluut 
geen idee van. Mijn zoon had al eerste op zijn veertiende een kwaadaardig gezwel in zijn 
blinde darm en dat vond ik heel beangstigend. Ik wist van mijn verpleegkundige 
achtergrond, ik werkte bij een gerenommeerd kankeronderzoeker Harvey Ward, en die 
was ook geschrokken dat een kind van veertien zo'n kanker ontwikkelde. Gelukkig was het 
ingekapseld, te zien op de fullbody scan, en verder was hij 'schoon'. Mijn dochter werd zes 
maanden later gediagnostiseerd met stage IV Hodgekin B en stierf twee jaar later.
Als we toen hadden geweten over die andere behandelmethoden zou ze nog geleefd 
hebben. Toen ik voorstelde om behandeling in Amerika te zoeken zei de oncoloog die haar 
zag: "Als u denkt denkt dat slablaadjes uw dochter genezen, neem haar dan meer mee en 
verspil mijn tijd niet meer". Mijn dochter reageerde geschokt en zei: "Mam, zulke dingen 
moet je niet zeggen!" Ze was bang dat ik vervolgd zou worden, want ze geloofde echt dat 
de bestraling haar zou helpen. 
En toen, in 2003, kreeg in onverwacht last van mijn ingewanden. Ik had een scan, en was 
ondertussen ook helemaal geel, en het bleek dat ik een enorme kanker in de kop van de 
pancreas had. Mijn man bracht mij naar het militaire ziekenhuis in Londen, waar een 
geweldige professor een stent (een kokervorming hulpstukje) in mijn galgang wist aan te 
brengen, zodat de gifstoffen in de lever er uit konden lopen, die mij aan het vergiftigen 
waren. Ik had dood kunnen zijn in een week of zes. Ik had vreselijk veel pijn en was ook 
erg misselijk. Er was niets dat ze konden doen. De stent deed zijn werk en verder moest ik 
maar over een hospice nadenken. Mar mijn man nam mee mee naar onze kerk waar in 
thusi was waar een vrouw was, werkelijk een fantastische Godin, die voor mij bad maar 
ook verpleegkundige was bij spijsverteringsklachten. Zij vroeg of ik van B17 had gehoord. 
Mijn man, die bij de RAF was, dacht dat ze de bommenwerper bedoelde... Maar nee, ze 
bedoelde een visioen. 
Toen ik in mijn Bijbel keek bij Genese 29 en 30 zag ik een tekst (over het juiste eten) : 
29. Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth and 
every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. 
(En toen zei God, ik geef je elke zaaddragende plant op het oppervlak van de hele aarde, 
en elke boom die vrucht heeft met zaad erin. Zij zullen jou tot voedsel zijn.) 
30: And to all the beasts of the earth and all the birds in the sky and all the creatures that 
move along the ground - everything that has the breath of life in it - I give every green 
plant for food. And it was so.
(En alle dieren der aarde en alle vogels in de lucht en alle wezens die bewegen langs de 
grond - alles wat de adem van het leven in zich heeft - ik geef elke groene plant als 
voedsel. En zo was het. )
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Ik lag daar op bed met doodsangst, ziek en voelde me heel afschuwelijk en dacht wel: 
"Dat is waarschijnlijk wel waar." Ik moest gaat detoxen! Ik ben veel gaan onderzoeken, 
ben het Gerson-therapie gaan doen, en kreeg B17 uit Mexico van dr Francis Contreras en 
ik werd beter!

Earthing (aarden)
Dr Raymond Hillu : Er wordt veel gezegd over positieve en negatieve elektriciteit. Deel van 
(dr..? 's ) behandelingen hebben daar direct iets mee van doen. Ze vraagt mensen op 
blote voeten te lopen, op gras en nat zand, zodat elektriciteit in het lichaam gecorrigeerd 
kan worden: EARTHING, zodat het lichaam beter geaard is. Dat is heel goed, om te 
aarden. Ze heeft 3000 mensen geholpen alleen met dieet. Ook kankerpatiënten. Hij is 
persoonlijk naar patiënten gegaan om hun verhalen te horen. Het was zijn AHA-moment, 
dat dieet zo ontzettend belangrijk is bij het genezen van kanker.
Wat vinden collega's daarvan? "Ze vinden het gek, dat het nergens op slaat, maar dat kan 
mij ondertussen niets schelen. De meesten zien er geen heil in, en vinden dat ik mijn tijd 
verspil, dat ik mijn toekomst op het spel zet, dat ik het leven van mijn patiënten riskeer. Het 
maakte geen verschil of ik liet zien wat ik deed. Geen bijwerkingen. Terwijl de 
behandelingen van mijn collega's altijd bijwerking gaven."

Embryoloog Prof.dr. John Beard Universiteit van Edinborourgh en een graad van de 
Freiburg universiteit in Duitsland. Hij heeft het er al honderd jaar geleden over, maar zijn 
werk wordt zo ontkend en verborgen. . Hij zag dat de farmacie dit deed om geld te 
verdienen aan de chemo. Het is tragisch. Deze patiënte verloor er haar dochter door.

Haar prognose was van zes weken tot zes maanden. Ze wist dat er nauwelijks 
overlevingskansen waren. De enige waarvan ze het wist waren de dokters in het boek van 
Philip Davis met B17, de Gerson therapie en darmspoelingen. Je moet gaan voor het hele 
pakket. Detoxen van het lichaam, levende enzymen de gelegenheid geven om te 
herstellen, rehydrateren van het lichaam, (opheffen van uitdroging) met de juiste 
vruchtensappen en de stress onderkennen in je leven en daar wat aan doen.

Dr Raymond Hilu: ik ben niet tegen de serie van het belang van het immuunsysteem, maar 
de afgelopen jaren heb ik veel patiënten hard zien werken aan een geweldig 
immuunsysteem, ook onder microscoop zag ik een geweldige afweer, maar de kanker 
groeide toch. Je moet toegang vrijmaken tot ieder aspect dat verontreinigd is en het 
opruimen. Het beste immuunsysteem van de wereld is niet genoeg. Kanker is niet 
afhankelijk van alleen één ding. Voeding alleen is niet genoeg, emotioneel opruimen is niet 
genoeg. Dat alles heeft tegelijkertijd aandacht nodig. En dat is ook de moeilijkheid. 
Wanneer je alleen het immuunsysteem aandacht geeft en de rest niet, belast de rest via 
een omweg weer het immuunsysteem. Wanneer je alleen detox doet, en niet het aspect 
voeding en andere zaken, dan komt de toxische belasting ook weer terug op een andere 
manier. Zo val je steeds in dezelfde vergissingen…  Dat is ook het geheim van het werk 
dat we in deze kliniek doen. Alles tegelijk.

GcMAF en nagalese
Dr Leigh Erin Connealy spreekt ook weer over het eerst optimaliseren van het 
immuunsysteem. In 1999 waren er een aantal doktoren die iets op het spoor waren: 
GcMAF ('Gc' is een code voor een bepaald gen in het lichaam en 'MAF' is de afkorting 
voor Macrophage Activating Factor. Macrofagen zijn een bepaalde soort witte 
bloedlichaampjes, letterlijk 'grote eters') De 'pacman' van je immuunsysteem. 
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Wat nu het probleem is, is dat slechte cellen een stof uitscheiden die Nagalese wordt 
genoemd. Nagalese vergiftigt de magrofagen, waar door de macrofagen belemmerd zijn 
om slechte cellen aan te vallen. Nu kun je nagalese meten. Niet in een laboratorium in 
Amerika, wel in Nederland, om te zien hoe het met de nagalese is gesteld. We weten van 
mensen met kanker of virussen, dat ze hoogstwaarschijnlijk een hoog nagalese gehalte 
hebben. GcMAF wordt trouwens ook gebruikt bij hartklachten, bij Altzheimer, kanker en 
chronische virale en bacteriële ontstekingen, we zijn twee jaar geleden begonnen die te 
maken, als een probiotica. Wij gebruiken een Bravo Probiotic. Een nagelese zetpil. Je kunt 
het zelf maken in biologische yoghurt dat het vervolgens produceert. Je hoeft alleen 
'startmateriaal' te kopen en biologische yoghurt in de natuurwinkel. Met je startmateriaal 
kun je je eigen McGAF maken in een yoghurt.
Wat wij gebruiken, en ik weet dat het werkt, is een probiotic suppository (zetpil), omdat 
iedere patiënt daarna een verlaagd nagalese niveau had.

Dr Bita Badakhshan : Het nagalese niveau zegt iets over het immuunsysteem. Normaal 
gesproken is bij een gezond persoon het nagalese niveau  < 1 (minder dan 1). Maar als je 
een virus hebt of kanker, dan is dat niveau altijd hoger. Ik wil van mijn gezonde patiënten 
hun eigen nagalese niveau weten. Met metingen van tijd tot tijd kan ik dan zien of de 
kracht van het immuunsysteem verminderd is. Dan is de ontwikkeling van kanker groter.

Autoriteiten jagen mensen na die met alternatieve methoden werken die effectief zijn maar 
'niet bewezen'. Dat is pas in Europa ook gebeurd in de GcMAF-kliniek. 
Valerie Warwick (Oncologisch verpleegkundige) De Europese versie van de FDA (EFSA) 
kwam in het laboratorium en nam alle producten mee, het medicijn en het 
laboratoriummateriaal. Ze grepen de bankafschriften mee en sloten alles af. 
De mensen in dat laboratorium hielpen duizenden mensen om hun immuunsysteem te 
versterken, kinderen met autisme en ze waren een antwoord op kanker. Ze hebben de 
boel gewoon afgebroken. De EFSA drong binnen in het lab waar twee vrouwelijke 
laboranten aan het werk waren. Ze kwamen binnen met machinegeweren en kogelvrije 
vesten, en terwijl de vrouwen onder schot gehouden werden werden de kasten leeg 
gehaald, de dossiers meegenomen. Het was echt een 'Gestapo-techniek om ieder 
alternatief medicijn, dat niet van the Big Farma is te vernietigen. 
Het klinkt als maffia, en dat is het ook.

Ty Bolliger: Dat soort gebeurtenissen vinden ook in plaats in Amerika en het is absoluut 
verwerpelijk waar het ook gebeurt, omdat het mensen ervan weerhoudt om de middelen te 
krijgen die hen het leven kunnen redden.

Zuurstoftherapie
Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) of zuurstof therapie is al jaren bekend. Aandacht voor 
deze toepassing groeit in de USA en in de wereld. Het standaard in de USA omdat we er 
veel mee kunnen doen bij kanker, bij wonden, bij diabetes, bij stikstof problemen en allerlei 
medische problemen. Bewezen effectief ook bij autisme, hersenbeschadiging, 
neurochirurgen gebruiken het graag bij de zeldzaam voorkomend hersentumor 
glioblastoma. Zuurstof therapie is een geweldige interventie bij heel veel problemen. 

De patiënt krijgt een maskertje voor het gezicht en in de afgesloten ruimte waarin hij ligt, 
de 'kamer' wordt druk opgebouwd. De druk veroorzaakt een gas. Daar worden de 
vloeistoffen opgeheven. De bedoeling daarmee is om meer zuurstof in het bloed te krijgen. 
We brengen de zuurstofdruk dubbel zoveel omhoog. Dat zorgt voor enorme hoeveelheden 
zuurstof die het bloed in gaan die een helend mechanisme aan zetten. 
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We ademen zuurstof, dat is bekend, maar mechanisme werkt als volgt:
Zuurstof is het meest basale element voor het leven. Als daaraan een paar minuten tekort 
is sterven we. Zonder voedsel kan dagen, zonder vocht kan ook een paar dagen, maar 
zonder zuurstof is het gauw afgelopen. Het ondersteunt leven!
Het is ook het absolute benodigde dat nodig is om een helingsproces te starten.
Zonder dat ontstaat necrose, dat is een afgeleide van het Griekse nekrosis: dood of 
afsterven. Cellulaire dood kan ik een klein deel van het lichaam plaatsvinden als het een 
tekort aan zuurstof krijgt. Wanneer je zuurstof toevoegt kan het helen. Zo kunnen 
bijvoorbeeld mensen met diabetes met grote wonden tot genezen komen. Bij 90% van 
deze mensen kan zo amputatie worden voorkomen.

Over angiogenese en zuurstoftherapie
Dr. David Jockers : verder over zuurstoftherapie. Bij kanker zijn er gemuteerde cellen. Ze 
zijn hypoxisch geworden. Dat betekent in een omgeving met een laag zuurstofgehalte. 
Normaal gesproken is er een beschermingsmechanisme tegen stoffen van buiten af, 
bijvoorbeeld chemotherapie. Maar als het binnenste van de cel ook hypoxisch is zend 
deze VEGF signalen uit: vascular endothelial growth factor. Daarmee zendt de cel naar 
het lichaam de vraag om bloedvaatjes te laten groeien in de kankertumor. Op die manier 
verzorgt het zelf zijn eigen bloedtoevoer met voedingsstoffen naar het binnenste van de 
cel. Dat wordt angiogenese genoemd: het vormen van nieuwe bloedvaten.
Dus wanneer je meer zuurstof in het lichaam brengt en dat wordt 'gefused' in het plasma 
en de cellen, laat dat de productie van VEGF signalen afnemen. De kankercel krijgt zo 
minder bloed- en zuurstof toevoer waarna hij zwakker wordt. En dan wordt deze 
blootgesteld aan het immuunsysteem, het effectiefste lichaamseigen wapen van het 
lichaam tegen kanker, waarbij het ook kwetsbaarder wordt voor chemo en bestraling als 
de patiënt daarvoor zou opteren.

Zuurstof zou dus de werking van chemo en bestraling helpen versterken, als een patiënt 
dat zou ondergaan. Dat zou geïntegreerd moeten worden in conventionele geneeswijzen.
(Toegevoegd: deze Ted talk over anti-angiogenese, Caroline Denijs)

Een ander vitaal onderwerp is licht:

Lichttherapie
Marcel Wolfe: Wij zijn eigenlijk lichtwezens. Kijk naar een doorsnede van DNA en je ziet 
iets over heilige geometrie. Om kippenvel bij te krijgen. Wanneer je naar een doorsnede 
kijkt van een DNA-streng zie een schoonheid in complexiteit in geometrie waar 4 biljoen 
fotonische flitsen doorheen kunnen. Het is een perfecte antenne om golven op te pakken. 
Hij stelt voor dat we schoolkinderen al bijbrengen dat er iets bijzonders gebeurt in hun 
lichaam, iets miraculeus.

De ultra-violet light rX
In je aderen is infrarood licht, als onderdeel van meerdere golflengten. Dat is om de 
ongewenste 'bugs' in je lichaam op te vangen, maar ook versterkt het je immuunsysteem 
en helpt je zuurstofgehalte op peil te brengen. Het is uitgetest en werkt heel goed. In een 
clinical trail en binnenkort FDA-proof.

Ultra-violet licht is nu al langer bekend om zijn desinfecterende werking, bestrijdt virussen, 
bacteriën en schimmels in het bloed. We weten dat sommige kankersoorten hun bestaan 
danken aan de virale indringers. (er wordt een naald in de bloedbaan gebracht en het 
bloed wordt op die manier direct behandeld.)
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Vitamine D
Dr Joseph Mercola; Vitamine D is niets minder dan ene mirakel. Een door God gegeven 
super-belangrijk deel van onze gezondheid. Het is natuurlijk. We worden gewaarschuwd 
om uit de zon te blijven vanwege de angst voor huidkanker zou veroorzaken. Maar er 
gaan niet veel mensen dood aan huidkanker. We zijn gemaakt om bloot te staan aan 
zonlicht! Elke dermatoloog zou je waarschuwen om uit de zon te blijven, maar er gaan 
veel meer mensen dood aan een tekort van zonlicht, vitamine D. We weten dat het 
belangrijk is bij botaandoeningen, maar nu komen we er achter dat hoe belangrijk het is 
om gezond te blijven. We wisten het niet goed tot eind 1999, toen werd gemeten dat 59% 
van de mensen een onvoldoende gehalte vitamine D heeft. We komen er nu achter dat het 
goed is om de twee grootste doodsoorzaken bij het menselijk ras te bestrijden, namelijk 
hartklachten en kanker. Epidemische studies wijzen uit dat je 50% van alle kanker kunt 
terugbrengen door de inname van voldoende vitamine D! Dat is echt ongelofelijk.. De 
duivel zit in de details.
Volg het natuurlijke patroon. Ga naar buiten, laat de zon direct op je huid schijnen. De zon 
zet de cholesterol precursor aan (een biochemische stof die een andere stof activeert om 
te veranderen) voor vitamine D. En vitamine D gaat door het lichaam heen en word 
omgezet in metabolieten (tussen- of eindstoffen) voor andere stoffen in het lichaam. Het is 
een epigenetisch werkzame stof die letterlijk 10% van onze 'genomen' (een set 
chromosomen) optimaliseert. Vitamine D is echt een grondig werkzame epigenetica.

Er zijn drie typen ultraviolette lichtstraling: UVA UVB en UVC. UVC komt bijna niet door 
want die wordt gefilterd door de atmosfeer. UVA is de gevaarlijkste, die de meeste kanker 
veroorzaakt. UVB is de straling die helpt bij het aanmaken van vitamine D. Wat wordt ons 
nou geleerd? Dat we onze huid moeten insmeren om de UV-stralen te stoppen, waarmee 
we ook de vitamine D aanmaak verhinderen! Maar UVA wordt WEL doorgelaten. Daarmee 
versterken we de kans op huidkanker juist! Dat is wat de studies laten zien. Wanneer je 
zonblockers gebruikt neemt de kans op huidkanker toe.

Dus: zonnebrandcreme verhoogt de kans op kanker om dat het UVB filtert die het lichaam 
nodig heeft voor vitamine D en het UVA NIET filtert die kanker juist veroorzaakt…

Zijn er andere manieren waarop licht in de cellen kan komen?
Henk Fransen: een gezonde cel is vol licht - er zijn manieren om dat te meten 
tegenwoordig -  en die straalt. Het licht filtert door het DNA en al die miljoenen 
biochemische processen. Een kankercel is donker, en bevat nauwelijks licht, het is eerder 
of het licht verliest, het licht lekt er uit. De intelligentie (het licht) kan niet door het DNA 
komen en bij de processen in de cel komen. Nog belangrijker dan voeding, de cel moet 
gevoed worden met licht. Dat is de eerste prioriteit bij de behandeling van kanker. Wij 
leren patiënten hun lichaam te voeden met licht, door vers organisch voedsel. Je kunt 
zeggen dat zonlicht bijeengebracht is in groenten en fruit. Wanneer we dit eten kan het 
lichaam dit licht opnemen. Cellen kunnen weer gaan resoneren met dit licht en het weer 
sterker maken, vitaler.

Tarwegras
Sayer Ji: Tarwegras bevat enorm veel chlorofyl, een ongelofelijk molecuul, zoals 
hemoglobine in ons bloed zit dat het rood kleurt. Het heeft een magnesium-atoom in de 
kern van het molecuul (bij het bloed is het ijzer, bloed kleurt rood als het in aanraking is 
met zuurstof). 
Chlorofyl is in staat om de mitochondriën in te gaan van onze cellen als een 'omzetstof' en 
zonlicht te vangen, slechte stofwisseling te 'photo-energizen', en ATP te produceren, dat 
de basis is voor de energie in ons lichaam. 
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Een nieuwe studie die uitkwam in 2014 liet niet alleen zien hoe het de productie van ATP 
verbeterde en het daardoor efficiënter werd bij chlorofyl in het dieet. Aangetoond werd hoe 
het de mitochondriën in gaat en zonlicht opvangt, en oxidatieve stress verminderde. Wij 
vangen echt zonlicht op, we zijn 'solar-hybrid'. 

Dr David Jockers: Super-antioxidanten zijn een combinatie van bieten, wortelen en 
selderij, super anti-aging foods. Maar tarwegras is echt een superfood, bloedverbeteraars.

Dr. Howard Fisher: het beste deel van chlorofyl is magnesium. Kijk naar dezelfde 
moleculen als hemoglobine, dat ijzer heeft, maar chlorofyl heeft daar magnesium.
Het wordt makkelijk door het lichaam geaccepteerd. Het magnesium is in staat om andere 
metalen er uit te werken. Of wij toxische metalen in onze omgeving hebben? Ja, echt 
overal… Het bevat ook goede voedingsstoffen, vitaminen, mineralen, een beetje 
(natuurlijke) echte plant-glucose. Echte voedingsstoffen die meteen door je lichaam 
gebruikt worden. Het groene is geweldig. Je kunt leven op het groene. Ook spirulina en 
chlorella zijn goed. Mix greens!

Living Fuel supergreens
KC & Monica Craichy: nadat zij een donkere, depressieve tijd doormaakte gingen ze op 
zoek naar middelen om weer gezond te worden, omdat de medicatie het niet beter 
maakte. Ze ging snel achteruit. Toen is hij gaan studeren en ondervond dat 'living fuel' 
haar kon helpen. Het is een supermaaltijd die je kunt drinken. Je kunt er ook mee vasten 
omdat je alles binnen krijgt dat je lichaam nodig heeft, maar zonder de calorieën. Het is 
heel goed om je lichaam weer te versterken met wat het nodig heeft. Wanneer het lichaam 
optimaal in balans kan komen met voedingsstoffen zullen ook veel andere klachten 
verdwijnen. Je kunt het twee weken gebruiken. ('Upfuel your body'.) Als je je lichaam alles 
geeft wat het nodig heeft en je haal de calorieën er uit, kun je enorme veranderingen in het 
lichaam bewerkstelligen. Mensen weten het wel, dat al die voedingsstoffen iets goeds 
doen, maar de meesten krijgen niet regelmatig binnen (en dat is ook erg moeilijk om voor 
elkaar te krijgen). Living Fuel boost je gezondheid door alles aan te bieden. 
Je hoeft er geen kanker voor te hebben, maar als je lichaam al ondervoed is (door slechte 
voeding en stressomstandigheden) kun je enorm baat bij hebben. 

Marcus Feudenmann: Sommige klinieken hebben geen interesse in diëten. Zij geven 
mensen macaroni en alles om te eten, want het interesseert ze niet. Ook vertel je dat 
suiker niet zo best is, maar daar geven ze niets om. Een andere kliniek heeft geen kijk op 
hormonen en andere heeft weer geen interesse in het veranderen van de 'mind' of 
psychologie.
Als je patiënt als iets mist dat voor jou het allerbelangrijkste, en je gaat niet omdat een arts 
daar niet in geïnteresseerd is, verlies je waarschijnlijk veel geld en zal je weinig succes 
hebben met de anti-kankerbehandeling.

Dr. Howard Fisher: Waarom hebben sommige protocollen meer succes dan andere? 
Waarom zijn er protocollen die succesvol zijn en waar we toch zo weinig van weten?
Ik werkte met dr Igof Smirnov, een wetenschapper die erbij geroepen was, nadat in 1986 
Tjernobiel werd opgeblazen. Het was een raadsel waarom mensen zo dicht in de buurt 
geen kanker kregen. Dr Igor Smirnov onderzocht een groep mensen en ontdekte dat het 
lag aan het water. 
Het mechanisme is, je kunt een cel superhydrateren, als je genoeg water hebt zodat deze 
optimaal functioneert. Wat er gebeurde: de structuur van het water veranderde, dat kwam 
uit de bergen van de Kaukasus en in plaats van een 'iso tetra hedro pyramidal' (een 
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bepaalde driehoekige structuur van moleculen in het water), ontstond een lijn-
samenstelling. Op zichzelf betekent dat niets, maar het had daardoor wel makkelijker 
toegang tot elke cel. Bracht daarmee voedingsstoffen in de cel en transporteerde toxines 
uit de cel. Op zich is dat niet zo bijzonder. Het principe is zo simpel! Het is niet een 
'genezing'. De natuurlijke functie werd verbeterd. Het enige is dat de cel toegestaan werd 
om te doen wat hij te doen heeft. Daarmee is het lichaam beter in staat om ZELF optimaler 
te doen wat het moet doen. Daar wordt nooit over gesproken. Hij noemt de Molecular 
Resonance Effect Technology (MRET®). (Hij schreef er een boek over met dr Smirnov) 
Er was een Nobelprijs in Chemistry in 2003 voor Peter Agre voor zijn ontdekking van 
Aquaporins: laagjes van proteïnen die watermoleculen extra snel in en uit de cel 
transporteren en virussen uitsluiten. 
Howard Fisher benadrukt vooral dat we moeten zoeken naar dingen die het lichaam helpt 
het optimaal te doen, in plaats van chemo toepassen om alles kapot te maken of te 
bestralen waarmee kanker juist ontstaat…

MRET en Aquaporin
Dr Smirnov: over MRET water. Ik was betrokken in de jaren negentig bij onderzoek van 
het effect van de straling van diverse onderwerpen door de Tjernobylramp in 1986. Bij 
toeval vonden we dat de conditie van mensen die leden door de bestraling in verschillende 
regio's beter was dan bij anderen. We vonden bij toeval dat het minerale bronwater. We 
namen monsters hebben dat een paar jaar bestudeerd en we vonden dat het geheim niet 
zat in de mineralen in het water, maar in de unieke moleculaire structuur van het water. 
Het duurde daarna nog wel een jaar of tien om technologie te ontwikkelen die hetzelfde 
water kon ontwikkelen in je keuken. Er is nu een uniek apparaat dat water behandelt met 
extreem lage spanning, lage frequentie electromagnetische isolatie dat lijkt op de 
spanning van het aardmagnetisch veld. We hebben onderzoek gedaan naar hoe dit water 
effect heeft op de menselijke fysiologie en dat is nogal diepgaand. Er is een boel 
onderzoek gedaan in de USA, in Rusland en in Europa naar hoe MRET mensen positief 
kan beinvloeden.
MRET staat voor Moleculair Resonance Effect Technologie. Peter Agre kreeg er de 
Nobelprijs in chemistry voor. Hij noemde ze de Aquaporin-channels.
De hoofdreden voor goede hydratatie van cellen is de speciale functie van Aquaporin-
kanalen. Ze vonden uit dat watermoleculen één voor één door deze Aquaporin-kanalen 
gaan met de snelheid van meerdere biljoenen per seconde. Met andere woorden, het is 
belangrijk voor het menselijk lichaam om gereorganiseerd water te drinken met een 
enkelvoudige lineaire structuur. Daardoor kan het makkelijker in en uit de cellen. Wanneer 
het water een andere structuur heeft, dan kost het veel energie voor het menselijk lichaam 
om het eerst de juiste structuur (de intracellulaire structuur) te geven. Nu weten we dat 
MRET water 3x zo snel de cel in en uit stroomt als 'gewoon' water. Het is duidelijk dat dat 
de hydratatie van het lichaam verbetert. En we weten dat hydratatie van het lichaam erg 
belangrijk is. Je moet weten dat er op enkele duizenden watermoleculen slechts één 
eiwitmolecule kan zijn. Hydratatie van het lichaam is dus biovitale functie voor de hele 
homeostase (behoud van evenwicht) van het lichaam.
Wij hebben ook veel onderzoek gedaan met de vraag hoe water invloed heeft op 
verschillende vormen van kanker. (Kiev Institute of Experimental Pathology, Oncology and 
Radibiology en in de Ukrainian Academy of Science). 
Dat onderzoek werd in vivo gedaan op 500 muizen:  
" Preventieve opname van MRET water - twee weken voor de het inbrengen van de 
kankercellen - lieten significante betering van resultaten te zien. De werkzaamheid van het 
anti - tumor effect van MRET water werd bevestigd door een zeer grote mate van 
vermindering van het totale aantal levensvatbare tumorcellen van 55-76 % en een 
toename van de gemiddelde levensduur met 70 % . 
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Het anti-tumor effect van MRET geactiveerd water op muizen lag dicht bij het effect van 
chemotherapeutische middelen. Daarmee zijn uiteraard ook de bijwerkingen die meestal 
volgen door behandeling met chemotherapie in de oncologie te voorkomen. 
Ook nam de de cytotoxische activiteit van de milt aanzienlijk toe bij de aanmaak van 
mononucleaire lymfocyten, die verantwoordelijk is voor de aanmaak van Natural Killer 
cells, wanneer MRET geactiveerd water werd toegediend."

Ook zijn er onderzoeken gedaan met menselijke kankercellen in MRET water in een 
testsituatie. De verbetering was te zien van meer dan 50%.

Paul Barattiero (hydragen expert): Het gaat allemaal om moleculaire waterstof. Er zijn 
meer dan 400 studies, waarvan er nu 40 met mensen zijn gedaan, die dubbelblind het 
therapeutisch effect aangetoond hebben van moleculaire waterstof op 150 menselijke 
ziekten en elk orgaan in het lichaam. Er komt echt een ongelofelijk belangrijke informatie 
bij vrij. We leren dat er mogelijkheden zijn van celsignalering. In een recent onderzoek in 
Japan werd getoond dat 200 uitdrukkingen van genen veranderden, verbeterden of 
verslechterden, door de kwaliteit van moleculaire waterstof. Dat is epigentisch.
De meest cytotoxische stof die celbeschadiging veroorzaakt is de vrije radicaal, de 
hydroxyl radical.  H2 (moleculaire waterstof) creëert gecombineerd met O2 (molecule 
zuurstof), water waar de mytochondriën in de cellen enorme baat bij hebben. Wanneer in 
de cel de hydroxyl radical  schade aanricht, en er waterstof binnen komt is het bijprodukt 
water. Wat er dan gebeurt is dat de vrije radicalen veranderen in watermoleculen.
Er zijn studies in de wetenschap, waardoor het mechanisme begrepen wordt. Dat is goed.
Er zijn studies gedaan bij mensen en dieren waarbij duidelijk is dat moleculaire waterstof 
werkt.

Elektriciteit in het lichaam
Dr Badakhshan: Alles is ons lichaam is elektrisch en heeft een voltage.
Bij kanker of een andere beschadiging gaat het lvoltage van de cel omlaag. Het wordt 
20-30 millivolt. Een gezonde cel meet 70-110 millivolt. Wanneer je PMF doet laat je het 
lichaam op als het ware, het celmembraan. Wij doen pulse PMF voor iedere andere 
behandeling.

Pulsating Magnetic Energy Field - PMF
Marcel Wolfe: We zijn geen statische magneet. Alles in het leven pulseert. Dat hebben we 
nodig. Op de maan is geen pulse. Geen PMF. Daar leeft niets. We hadden geen idee tot 
de eerste man op de maan was. We zijn betrokken en aangepast aan energie waarvan we 
niet het bestaan beseften totdat in 1962 een man de ruimte inging. Hij was er een uur en 
40 minuten buiten het bereik van de frequenties in de omgeving. In hoge snelheid was er 
osteoporose, verlies van botweefsel, een verzwakte stofwisseling, verlies van perceptie en 
depressie die hem zo beïnvloedde dat hij op 37 jaar zelfmoord deed…
Met PMF kun je de energie weer 'aan' zetten. Botweefsel laten toenemen, perceptie 
versterken, stofwisseling verbeteren, en het gevoel van welzijn verhogen.
PMF is de sterkste tool in holistische geneeskunde die ik in al die jaren heb gezien, 35 
jaar...

Dr. Martin Bales:  PMF is niet nieuw. Deze is voor het eerst beschreven door Tesla in de 
jaren rond 1880-1890. Als je kwaadaardige cellen en beschadigd weefsel ziet als cellen 
met een laag voltage of elektrische potentie, dan kan deze therapie de energie weer 
omhoog brengen. Het maakt de kanker 'ongelukkig'. Het is een aanvulling voor patiënten 
die zuurstoftherapie krijgen, en draagt bij aan het stofwisselingssysteem, waarbij de 
stoffen komen waar ze moeten zijn.
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Er ligt een cirkel op de buik van de patiënt en een mat waar zij op ligt om de goede 
frequentie te ontvangen. Het is gelijkwaardig aan het elektro-magnetisch veld van de 
aarde.
Laura Bond: In 2011 heeft de FDA een apparaat goedgekeurd om elektrisch veld te 
gebruiken bij hersenkanker. De manier waarop ze beschreven dat het werkte is het 
kankercelmechanisme doorbreken. Dat is interessant, omdat dit gebied van 'elektrische 
voorziening' gebied verovert. En de apparaten worden steeds beter betaalbaar en dat is 
goed nieuws.

Ty: Hoeveel artsen weten het dat er een FDA-goedgekeurd apparaat bestaat om 
hersenkanker te behandelen?

Vuile elektriciteit.
Mobiele telefoons, EMF, GMS-torens en meer straling.. Wat is er waar van de vervuilende 
straling?
Wanneer je buiten bent sta je voortdurend bloot aan een toxische stroom van 'vuile 
elekticiteit'. In Amerika staan nu de GSM-torens echt overal. Je vraagt je misschien af of er 
een manier is om de straling te verzachten.
Er zijn zo veel verschillende chips, gatgets en kleine beschermertjes die je op je telefoon 
kunt plakken en de meest vreemde dingen te krijgen die het gevaar zouden minderen van 
straling van mobiele telefoons. Ty heeft zelf een 'MRET-device' (van dr Smirnov) op zijn 
telefoon geplakt.

Dr Leigh Erin Connealy: Als je naar buiten gaat sta je bloot aan heel veel verschillende 
uitdagingen. Elektrosmog is een bekende. Maar we weten eigenlijk nog helemaal niet 
precies wat het met ons lichaam doet. Er zijn mensen die zeggen dat het de grootste 
bedreiging is van de mensheid op dit moment. Omdat de meesten denken dat we alleen 
'dit fysieke lichaam' zijn dat we zien. Maar nee, er is dit bio-energetisch-elektrische veld 
dat waarschijnlijk meer is dan het fysieke 3D lichaam dat we kunnen zien.

Dr Smirnov: Over MRET voor je cell phone. Wat doet het bij straling die uit je telefoon 
komt? Het werkt eigenlijk hetzelfde als bij de behandeling van het water. Generatie van 
lage frequenties, die hij ook noise-field of magnetic field noemt. Geo-magnetisch veld. De 
laatste 100 jaar is er veel verstoring dat veld omdat mensen allerlei elektromagnetische 
dingen hebben uitgevonden. Er is een elektromagnetische vervuiling ontstaan. Om het 
menselijk lichaam en de cellen te beschermen moeten we een natuurlijk noise field 
creëren. Als het door mensen gecreëerde veld de cellen beinvloedt wordt de celmembraan 
hard en het mechanisme verhard daarmee ook. Het natuurlijke mechanisme is ervoor om 
de cel te ontdoen van afvalstoffen en toxische stoffen. Je bent dus vatbaar hiervoor bij 
WIFI en GSM. De kleine hulpmiddeltjes op je telefoon dragen bij aan het maskeren van 
het de noise field en beschermen de cellen op die manier.
Er is een directe correlatie aangetoond tussen het gebruik van mobiele telefoons en 
hersenkanker. 

Een man in Londen vertelt over de dood van zijn ouders drie weken na elkaar. Vader had  
een hersentumor en moeder bleek overal kanker in haar lichaam te hebben.
Hij vertelt dat hij dingen heeft waargenomen waar hij behoorlijk oncomfortabel mee was in 
het medische model. Hij is zelf veel aan het onderzoeken gegaan en zag video na video 
en vroeg zich af hoe twee mensen zo snel na elkaar kanker konden krijgen, terwijl er in de 
media alle aandacht was voor om kanker te beschrijden. (Beelden van Nixon komen 
voorbij die tekent voor 1,6 biljoen dollar voor 'the War on Cancer'.) Hij vroeg zich af hoe 
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het kon dat er chocolade-apparaten tegen de muur van het ziekenhuis opgesteld stonden 
en cola-apparaten en dingen met zoveel suiker. Mijn vader, moeder en oom stierven aan 
kanker en ijs, dacht ik toen. Moeder viel vreselijk af, ze had pijn in haar maag bij wat ze at.
Ze kon geen zuur eten meer verdragen. Een scan liet zien dat ze een tumor had van meer 
dan 5 centimeter in de lever waar de kanalen uit kwamen. Die werden door de tumor 
afgekneld. Ze had ook tumoren op de pancreas, en de dokter zei, dit heb ik nog noot 
gezien, ik kan niets doen. 
Daarna werd zijn vrouw ziek. Het was moeilijk en vervreemdend want ze durfde hem eerst 
niet te vertellen dat ze ook kanker had. Daarna ging hun onderzoek verder. Hij had 
ondertussen geleerd dat medische modellen niets konden doen en ze stortten zich 
meteen op een suikervrij dieet en organische groenten en fruit. Zonder toxische stoffen 
etc. Ze leerden steeds meer over voeding. Ze hadden het veel over eten. En ook over 
abrikozenpitten. Ondertussen was het ook duidelijk dat het een holistische aanpak vroeg. 
Ze zijn ervoor gegaan.
Het is zo raar de bijwerkingen van medische behandelingen een lange lijst van nare 
bijwerkingen gegeven, tot mogelijk de dood aan toe. En de kankerorganisaties promoten 
dat allemaal…
Ondertussen is zijn vrouw levend en gezond, zonder kanker. Ze kennen veel mensen die 
het ook zo natuurlijk mogelijk doen. Ze kunnen het wel van de dagen schreeuwen dat het 
anders kan. Ze zetten een supportgroep op en hebben maandelijks bijeenkomsten voor 
lotgenoten en delen wat zij geleerd hebben. Ze ziet mensen die er nog zijn, die geen 
kanker meer hebben. Ze zagen de mensen maandelijks verbeteren..

Ard Pisa: op iedere hoek kun je ongezond voedsel kopen. Als je werkelijk gezonde 
voeding wilt moet je ernaar zoeken… Maar het is niet alleen voeding die aandacht vraagt. 
We moeten het hele systeem voeden, niet alleen met voeding, maar ook met emotioneel 
welzijn. Er is ongelofelijk veel stress, kijk naar zo'n stad als Amsterdam. De snelheid 
waarmee alles gaat is ongezond, 24 uur per dag gaat het door. Mensen zijn ongelukkig, 
dat kun je zien aan hun gezicht. Ze zijn aan het overleven in plaats van leven.

Dr Francisco Contreras: Er was een interessante studie die liet zien dat voor iedere minuut 
boosheid je immuunsysteem significant en meetbaar verzwakt. 1 minuut boosheid geeft 
zes uur depressie! 1 minuut lachten boost je immuunsysteem voor 24 uur!

De kracht van muziek
Dr Patrick Quillin: Ik vond een tekstbook van de New Yorkse Academy of Science 'The 
biological foundation of music'. Een tekstboek van 100 dollar gevuld door academische 
geschoolden (M.D.'s en PH.D's) dat liet zien hoe therapeutisch muziek is, zelf zingen en 
spelen, nog meer. Maar alleen al luisteren naar muziek heeft grote, helende kwaliteiten. 
Luisteren, zelf zingen en spelen heeft invloed op hoe je hersenen werken. 
Stress is een killer en muziek is een healer…

Stress is een killer..
Dr Rath: Wanneer de beslissing wordt genomen om chemotherapie toe te passen als een 
gelegaliseerde manier van behandelen, is de intentie om de indruk te geven dat het weg 
gaat, en gaat even weg. Maar bij een groot aantal mensen komt het terug na zes 
maanden of negen maanden. Wanneer het eerste effect van 'tumor' verwijdering 
succesvol lijkt te zijn kom het in agressieve vorm weer terug, omdat het immuunsyseem 
kapot is. En daar praat niemand over..

Dr Russell Blaylock: Wanneer je de meeste oncologen spreekt, hebben ze het over de 
goede reactie van de drug. Maar wanneer je de allerbelangrijkste vraag stelt: Wat is de 

 The Truth about Cancer - Nederlandse vertaling deel 7/9 - Caroline Denijs -  Kanker Anders Benaderd

http://www.wittebeer.com/caroline-denijs/
http://www.wittebeer.com/caroline-denijs/
https://www.facebook.com/groups/385076481615453/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/groups/385076481615453/?ref=ts&fref=ts


kans dat het me werkelijk zal genezen?, (niet hoeveel zal de tumor slinken ofzo.. ) dan 
komt er een glazige blik en hoor je zeggen: "de meeste mensen gaan uiteindelijk  toch 
dood aan de kanker…" Deze behandeling geeft je iets meer tijd, zeggen ze dan. Dat is 
niet echt eerlijk..
Zijn er andere vragen die je moet stellen? 
Je moet vragen wat de bijwerkingen zijn. Veel mensen hebben geen idee hoeveel mensen 
er doodgaan aan de behandeling zelf. Hoeveel procent van de mensen redden het niet 
met de behandelingen?
Veel mensen stoppen met de behandeling omdat ze er zo ziek van worden. Ze gaan dood 
als ze ermee doorgaan. Er wanneer ze stoppen blijkt de tumor ineens heel hard te gaan 
groeien en sterven ze daar aan. Dus, in alle gevallen moeten patienten veel meer echte 
vragen stellen aan hun arts. De dokter zit daar niet vrijwillig. Hij verkoopt een protocol. Een 
behandeling die 500.000 euro moet opbrengen. 
En als hij zegt: er is 15% kans dat je sterft of het gaat je waarschijnlijk niet echt genezen, 
je krijgt een paar maanden extra, of het maakt je zieker, het breekt je immuunsysteem af, 
het is bekend dat je hartfalen kunt krijgen (die niet meer overgaat), dit maakt je longen 
stuk, al die dingen die bekend zijn van de chemo, dan zou niemand het toch doen?
Zou je kiezen voor al die bijwerkingen als je het weet? 

Dr Roby Mitchell (aka Dr FItt) De overgrote meerderheid van artsen die behandelingen bij 
kanker voorschrijven zijn aangewezen op bestraling en chemo. En de consequentie 
daarvan is een verzwakt immuunsysteem, het systeem waarvan je afhankelijk bent om te 
genezen van kanker. Dat wordt afgemaakt. Mensen met kanker gaan dood aan de 
behandeling.

Dr Rath: Wanneer je een business definieert als een investering, moet je ook de 'return on 
investment' beschrijven, oftewel wat binnengehaald kan worden na investering. In de 
farmaceutische industrie zijn dat gepateerde royalties. Dan is de vraag: hoe krijg je iets 
gepatenteerd? Dat krijg je als je iets nieuws doet. De meeste patenten in de 
farmaceutische industrie zijn gebaseerd op synthetische nieuwe drugs / medicijnen. 
Articficially created. Nagemaakt. Met andere woorden, het lichaam kent deze stoffen, deze 
moleculen niet. En ziet ze als toxisch. In veel gevallen zijn onze organen niet in staat om 
dat te detoxen en dat kan dodelijk zijn. 
Als gevolg van dit business-model in een industrie kennen we de lawine van bijwerkingen, 
die gewoon ingebouwd zijn in dit business-model.

Dr Sunil Pai: Waarom ik zo boos ben is omdat de ontkenning zo wijd verbreid is in de 
conventionele medische zorg, in het bijzonder bij de behandeling van kanker. Als je het 
goed bekijkt is het eigenlijk misdadig. We laten mensen onnodig doodgaan, ze hebben 
een slechte kwaliteit van leven. Ze pushen op winst elke dag, terwijl ze de Eed van 
Hippocrates hebben afgelegd om zich DR te kunnen noemen. Die de meeste artsen niet 
eens echt helemaal gelezen hebben. Het stelt op de eerste plaats dat je mensen geen pijn 
mag doen, niet mag laten lijden. Daarbij komt - en dat staat er echt -  dat je geen (dodelijk) 
gif zal toedienen. De meeste medicijnen, in het bijzonder bij oncologische zorg zijn 
uitermate giftig.

Dr David Brownstein: nadat we onze opleiding afronden als arts, tekende we de Eed van 
Hippocrates die zegt dat je boven alles geen lijden mag veroorzaken. En ik kan je 
vertellen, de meeste conventionele therapieën zijn pijnlijk en giftig voor het lichaam.
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Dr Darrell Wolfe: "Als een dokter niet iets goed kan doen, moet hij stoppen om schade te 
voorkomen." Wat is er gebeurd met de Eed van Hippocrates? Het enige wat ervan over is, 
is hypocriet.
Patiënte: In 2007 was ik in een vastenperiode met mijn man. Daarbij verloor ik 25 pond.
En op een dag lag ik in bed en ik legde mijn hand op mijn borst en ik voelde een erwt-
groot knobbeltje. Bij onderzoek werd er gezegd dat ik een stage 1 invasieve In Ductis 
Carcinoma had. Ik werd geopereerd, heel snel en ik moest meteen door met 
chemotherapie, want anders zou ik eraan dood gaan.
Ik bad om wijsheid, wat te doen. En ik voelde een antwoord van binnen: het perfecte en 
goede komt van boven. Ik realiseerde me dat chemo kanker veroorzaakt en ik dacht: dat 
ga ik niet doen. Toen ik dat tegen mijn familie zei werd me dat niet in dank afgenomen. Ik 
niet alleen, maar iedereen in besmet met die angst. Ik heb het dus toch niet gedaan, 
chemo en bestraling en ben begonnen met een lifestyle-verandering.
Ik wilde niet dat ik eerder zou sterven dat mijn ouders, dat zij mij zouden moeten 
begraven. Ik zou vechten voor mijn bestaan.

Een andere patiente: Voor mij wat de belangrijkste vraag was? Ik was wel met de chemo 
begonnen en had erg veel bijwerkingen. Op de dag zat ik bij de oncoloog en zei: ik ga niet 
dood van kanker, maar van de chemo. Ik ben toen weggelopen en niet meer 
teruggekomen.

En andere patiënt: de dokters waren zo emotioneel steriel tegen mij, het voelde zo niet 
betrokken. En ik dacht eerst: dat moeten ze wel doen, beroepsmatig, in tragische situaties. 
Maar ik voelde me zo verloren, als dobberend op zee zonder kompas. Ik kreeg niet anders 
dan dat ene smalle pad, waar mijn intuïtie op reageerde met: dat ga je gewoon niet doen! 
Dat gaat niet goed.

Een andere patiënte: ik had een vraag en daar zou ik nooit antwoord op krijgen: hoe lang 
heb ik nog? Maar het zou zich ook zo in mijn mind vastzetten. Dat zou niet goed zijn. Daar 
moet je aan voorbij. Geen oncoloog gaat het daarover hebben met je. Want hij weet het 
niet. Alleen God weet dat.

Dr Veronique Desaulniers: Ik ben levend bewijs en vele andere mannen en vrouwen op de 
wereld die zijn genezen na kanker. We weten dat genezen mogelijk is. De oplossing om te 
genezen ligt in ons eten, in het detoxen van het lichaam, onze energie in balans brengen, 
omgaan met stress en emotionele wonden, verwijderen van tandheelkundige toxiciteit 
(fluor en kwik), en consequent aandacht blijven houden voor je eigen vitaliteit voor de 
toekomst. Traditionele geneeskunde gebruikt onderzoeksmethoden die nogal grof is, maar 
er zijn al veel betere methoden om vroegtijdig op te sporen, denk aan thermografie.
Dus ja, er is een 'cure' en ja, je kunt het voorkomen.

Je hebt nu al weer inzicht in hoe je met kanker kunt omgaan, ook preventief, door 
aandacht te hebben voor schone elektriciteit, een nog erg onderkend terrein bij veel 
professionals. Je hebt gezien hoe de geneeskunde vooruitgaat, goedkeuring geeft en 
werkt aan bewijsmateriaal bij nieuwe behandelmethoden.
Je hebt ook geleerd hoe belangrijk vitaal water is bij voorkomen en helen van kanker. Zorg 
dat je genoeg drinkt om je systeem van voldoende helder water te voorzien.
En ook is er veel te zeggen over ultraviolet licht, dat meer voor je doet dan ons geleerd 
werd bij de vorming voor je dagelijkse hoeveelheid Vitamine D. 
En weer is er aandacht voor superfoods, waarmee je je lichaam dagelijks kunt voeden met  
de beste voedingsstoffen om je energie te geven, toxines verwijderen, je immuunsysteem 
versterken en en kanker voorkomen en genezen.
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De Eed van Hipppcrates (van wikipedia)

De eed van Hippocrates is een eed (een belofte) waarin artsen zichzelf verplichten 
bepaalde beroepsregels te zullen handhaven. Nederlandse vertaling:

"Ik zweer bij Apollon de genezer, bij Asclepius, Hygieia en Panacea en neem alle goden 
en godinnen tot getuige, om naar mijn beste oordeel en vermogen de volgende eed te 
houden:

Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hen een leefregel 
voorschrijven en nooit iemand kwaad doen.

Nooit zal ik, om iemand te gerieven, een dodelijk middel voorschrijven of een raad geven, 
die, als hij wordt gevolgd, de dood tot gevolg heeft. Nooit zal ik een vrouw een instrument 
voorschrijven om een miskraam op te wekken. Maar ik zal de zuiverheid van mijn leven en 
mijn kunst bewaren. Het snijden van de steen zal ik nalaten, ook als de ziekte duidelijk is; 
ik zal dit overlaten aan hen die hierin bekwaam zijn. In ieder huis waar ik binnentreed, zal 
ik slechts komen in het belang van mijn patiënten.

Mijn leermeester zal ik eren en liefhebben als mijn ouders; ik zal in gemeenschap met hem 
leven en zo nodig mijn bezit met hem delen, de kunst leren zonder vergoeding en zonder 
dat daartoe een schriftelijke belofte nodig is; aan mijn zonen, aan de zonen van mijn 
leermeester en aan de leerlingen die verklaard hebben zich aan de regelen van het 
beroep te zullen houden, aan hen allen zal ik de grondslagen van de kunst leren.

Al hetgeen mij ter kennis komt in de uitoefening van mijn beroep of in het dagelijks verkeer 
met mensen en dat niet behoort te worden rondverteld, zal ik geheim houden en niemand 
openbaren. Moge ik, als ik deze eed getrouwelijk houd, vreugde vinden in mijn leven en in 
de uitoefening van mijn kunst, maar moge het tegenovergestelde het geval zijn indien ik 
hem schend.

Ik zal mij verre houden van iedere welbewuste slechte daad en van elke verleiding, in het 
bijzonder van de geneugten der liefde met mannen of vrouwen, of zij vrij zijn of slaaf."

DISCLAIMER
De intentie van de beheerder van de groep Kanker Anders Benaderd is gebaseerd op persoonlijke ervaring 
van de beheerder waarna onderzoek van 12 jaar plaats vond, waarbij gebruik gemaakt is van vele bronnen.

De informatie is bedoeld voor educatie en bewustwording en is niet bedoeld om een persoonlijke diagnose 
te stellen voor enige medische of psychologische conditie, noch deze te voorkomen, te behandelen, te 
verzachten of te genezen. 
De informatie die hieronder valt is geen vervanging voor medische behandeling van een arts of een 
gekwalificeerde zorgprofessional. 
Daarom is deze informatie niet bedoeld als medisch advies, maar een uitwisseling van kennis en informatie 
op basis van onderzoek en ervaring. 
De beheerder raadt u aan om aangaande uw eigen gezondheidszorg beslissingen te nemen op basis van 
zelfbeschikkingsrecht, eigen oordeel en onderzoek in samenwerking met een gekwalificeerde zorgverlener.
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