Afbeelding 1: Ty Bollinger
The Truth about Cancer
Ty Bollinger
De waarheid over kanker

Enkele deelnemers:
–

Dr.Mathias Rath, Nederland

–

Burton Goldberg

–

Liz Jonas : Biomedical Center Mexico Tijuana (Elia
Guttierez)

–

Dr.Nicolas Gonzalez

–

Mike Adams: The Health Ranger

–

Dr.Mercola

–

Dr.Henk Fransen, Nederland

De zeven essentiële tips voor gezondheid:
1.

laat voeding je medicijn zijn

2. ontgift je lichaam
3. breng je energie in balans (goede nachtrust, hormonen, acupunctuur, …)
4. genees emotionele wonden
5. bezoek een biologische tandarts
6. gebruik bepaalde kruiden, vitaminen,...
7. echte preventie (veilige vormen van diagnose, zoals thermografie)

Extra tips:
–

vermijd suiker !!!

–

gebruik essentiële oliën (francinsence oil, mirre, lavendel, sandlewood,...) : nek en hals
inwrijven

–

Frankincense (Roswellia carteri), wierook, heeft een zoet, warm, balsemachtig aroma
dat stimulerend en opwekkend is voor de geest. Je kan het gebruiken bij visualisaties.
Het verbetert de verbinding met het spirituele en het centeren. Het heeft
eigenschappen die helpen bij het focui-ussen van de
geets en bij het overwinnen van stress en wanhoop.
Gebruik: best verdund, zowel voor in- als uitwendig
gebruik.

–

gebruik kurkuma

Afbeelding 3: kurkuma

Afbeelding 2:
francinsence

–

gebruik curaderm BEC5, zalf voor huidkanker (extract van aubergine, groene paprika,...)

Stamcellen
–

stamcellen kunnen uitgroeien tot eender welke cel, ook tot kankercellen, en chemo of
bestralingen raken deze cellen niet, integendeel

–

cellen moeten de juiste omgeving hebben: goede voeding, zuurstof, water, supplementen,...

–

kanker = chronische ontstekingen

–

kurkuma en tarwegras zijn zeer goede hulpmiddelen

Sappen
–

rauwe groentesappen, eventueel met extra fruit, en citroensap
–

dit is levend voedsel

–

het is gemakkelijk opneembaar

–

het is rijk in vezels

–

het helpt te ontgiften

–

het geeft nieuwe zuurstof

–

gebruik ook rode druiven, citrusvruchten, zaden en noten, groenten,... = echte voeding

–

essiac thee: is een mix van kruidensupplementen

Roundup – GMO
–

roundup is puur vergif – Monsanto !

–

Genetisch gemanipuleerde gewassen zijn gevaarlijk

–

het staat niet op het etiket vermeld

–

alle voedsel wordt legaal vergiftigd

–

gebruik biologische, natuurlijke voeding

RIGVIR
–

Rigvir is een levend virus tegen kanker

–

Pr.Aina Moennience, Latvia, Riga

–

het is een menselijk virus, dus geen lichaamsvreemde stof

–

het selecteert zijn doelwit, en ook de kankerstamcellen

–

het maakt de kankercellen zichtbaar voor het immuunsysteem, zodat
die ermee aan de slag kunnen gaan

–

Rigvir is 's werelds eerste oncolytische virotherapie, die is

goedgekeurd voor de behandeling van kanker, en geïntroduceerd in de medische praktijk. Rigvir
bevat het levende pathogene ECHO virus 7, die niet genetisch gemodificeerd is. Rigvir is
oncotropisch en oncolytisch. Het vindt en infecteert selectief tumorcellen, en vernietigt ze.
Normale gezonde cellen zijn minimaal of helemaal niet beïnvloed. Deze therapie is een veilige en
effectieve behandeling van kanker, die de verbetering, overleving en kwaliteit van het leven van
kankerpatiënten verhoogt.

– www.Rigvir.com

Exitotoxins
–

voorbeeld: gistextract, aspartaam, monosodiumglutamaat, ...

–

dit zijn stoffen die kanker aanwakkeren

–

de voedingsindustrie en farmaceutische industrie zijn niet geïnteresseerd in de gezondheid van
de mensen, maar enkel in geld en macht

–

dokters zijn verplicht chemo, bestralingen en chirurgie aan te raden in Nederland

–

in Duitsland is het wel mogelijk een natuurlijke behandeling te krijgen in ene kliniek

MSG
–

mono sodium glutamaat / natriumglutamaat

–

vernietigt de hersencellen en ook andere cellen

–

op de website van Dr.Mercola vind je meer info :
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/04/21/msg-is-this-silent-killerlurking-in-your-kitchen-cabinets.aspx

Suiker
–

zeer goede brandstof voor kankercellen

–

glucose is heel gevaarlijk

–

gebruik beter de natuurlijke suikers van groenten en fruit: pompoen,
wortel, ajuin, blauwe bessen, vijgen, kersen,...

–

zorg dat je suikergehalte stabiel is, en geen pieken vertoont

–

ontbijtgranen, brood, aardappelen,.... doen het bloedsuiker-gehalte te erg stijgen

Gezonde voeding

–

groenten: alle soorten, ook selder, zoete aardappel,...

–

zeewieren: rijk aan mineralen

–

kiemen, vooral van zonnebloempitten

–

zaden, pitten, noten, bonen = geconcentreerde voeding

–

chaga mushroom: anti kanker; groeit op bomen in Rusland

–

broccoli kiemen: rijk aan zwavel

–

vitamine C: citrusvruchten, bloedappelseinen, perziken,...

Aspartaam

Afbeelding 4: kiemen

–

groot vergif

–

Dr.Russell Blaylock: schrijver over kanker, zwaarlijvigheid,...

–

http://www.haciendapublishing.com/medicalsentinel/excitotoxins-taste-kills-russell-l-blaylockmd

–

beter stevia of biologische suiker

Enkele belangrijke mineralen
–

silicium

–

http://www.fonteine.com/silicium.html

–

selenium

–

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde- voeding/80577-het-mineraal-selenium.html

–

chroom

–

http://plusmagazine.knack.be/nl/011-2502-Chroom-selenium-en-zink-laat-ze-vooruwerken.html

Energetische geneeskunde
–

elk geluid/klank heeft een specifieke frequentie en volume, en kan daardoor effect hebben op
bepaalde organen

–

licht heeft zeker invloed, zowel zichtbaar als onzichtbaar licht: elke kleur heeft ook een
specifieke frequentie

–

hyperbare kamer: zuurstof wordt onder druk aangevoerd

–

elektromagnetisch veld – therapie

–

near-infrared: infrarode sauna om te ontgiften

–

https://saunaspace.com/near-infrared-sauna-therapy/

–

hypothermie is erg effectief

Afbeelding 5: Chantal
Deleu

–

http://www.immortelle.eu/Contact.html

Eetbare tuin
–

plant in je tuin vooral planten die vruchten geven en/of eetbaar zijn, in plaats van sierstruiken
en bomen

–

dan heb je verse en gezonde voeding in je nabijheid

Blinde vlekken:
–

wervelkolom : laat die controleren door een chiropractor

–

mond: biologische tandarts : wortelkanaalvullingen zijn gevaarlijk, en de gifstoffen van de kwik
vullingen

–

chronische ontstekingen geven aanleiding tot chronische ziekten

–

tekorten aan … (mineralen, vitaminen,...)

Homeopathie:
–

kan helpen om kanker te voorkomen, te ontgiften en te genezen

–

is een veilig hulpmiddel

De invloed van emoties is fundamenteel:
–

angst en paniek

–

stress

–

negatieve gedachten

–

doe aan visualisatie, meditatie, yoga, …

–

wat je denkt en voelt doet ertoe !

–

leer vergeven en vergeten

–

lachen is goed, en gelukkig zijn

Vaccinaties:
–

zijn giftig

–

homeopathie kan hier helpen

–

Desiree Rover, Nederland, medisch journaliste

–

https://youtu.be/P8QKSMK2Ytw

Ontgifting: hou het lichaam zuiver, dat is de simpelste manier om niet ziek te worden

–

1. reinig de darmen: koffie klysma , kruidensupplementen, speciale thee: mag dagelijks, en
soms meermaals per dag

–

2. reinig de urinewegen en de nieren :peterselie, asperges, drink veel water

–

3. reinig de lever : ook met koffie klysma, en gebruik wortelgroenten, gember, drink
olijfolie + citroensap, en eventueel + knoflook en peterselie, drink fruit- en groentesappen
(rode biet, groene groenten, wortelen,...)

–

4. reinig de lymfeknopen: cat's clow, kliswortel, essiac-thee; hou het lichaam warm en in
beweging. Vrouwen dragen best geen BH. Niemand zou deodorant moeten gebruiken

–

5. ontdoe je van parasieten (wormen) : zwarte walnoot olie, kruidnagel, diatomeeënaarde: 6
weken lang volhouden

–

6. ontgifting van zware metalen

Vijf belangrijke stappen:

–

1. ontgift het lichaam van emotionele ballast, slechte voeding, stralingen, spirituele ballast,.

–

2. optimaliseer je fysiologie: draag zorg voor een goede conditie: voldoende zuurstof, geen
suiker,...

–

3. modulatie van het immuunsysteem : Dr.Rastid Buttar

–

4. doelwit: gebruik een specifiek maar natuurlijk vaccin, zodat je lichaam zelf de kanker
kan aanpakken

–

5. ga op een andere manier leven, en hou dat vol

Hospitaal in Duitsland, Keulen

–

Dr.Robert Gorter

–

https://youtu.be/sgYpIT6iVEk

–

gebruik van zuurstof, cannabis, hyperthermie, …

Hoop is zeer belangrijk

–

Placebo effect = “Ik zal helpen”

–

Nocebo effect = “Je zal niet lang meer leven”

–

als je een diagnose krijgt van kanker, dan krijg je kanker, en de dood zal volgen

–

wat je denkt, doet ertoe: vergeef en vergeet

–

lach en wees gelukkig

Na chemotherapie: paddenstoelen

–

cordyceps: brengt meer zuurstof in je lichaam (tincturen, pillen)

–

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/natuurgeneeswijze/108799-degeneeskracht-van-cordyceps.html

–

de substantie = beta glucan (versterkt het immuunsysteem)

Oxidatieve stress: voorkomen door vier bestanddelen

–

(blauwe) bessen, rode wijn,...

–

kolen: broccoli, scheuten van broccoli, spitskool, boerenkool,
witte kool, spruitjes ,...

–

kurkuma

–

groene thee, donkere chocolade (zonder suiker)

Paddenstoelen : shiitake,...

–

beta glucan

–

polysacchariden

Extra hulpmiddelen:

–

knoflook

–

radijs- en koolfamilie (rijk in zwavel): sappen

–

zuurkool

–

probiotica (in plaats van antibiotica)

–

vezels

–

essentiële oliën (mirre,...)

Afbeelding 6: cordyceps

Hersenbeschadiging

–

kanker patiënten hebben minder hersencapaciteit (kunnen niet zo goed meer nadenken,
onthouden, focussen ,...)

–

bescherm je hersenen

Dr.Raymond Hilu, Spanje (Barcelona, Madrid: HILU Instituut)

– levend bloed analyse: slechts enkele druppels uit de vingertop zij n nodig om een diagnose te
kunnen stellen van de cellulaire balans of onbalans

– dieet: Budwig dieet (3 el magere kwark + 2 à 3 el lijnzaadolie
+ een scheutje biologische room of geitenmelk) : je kan dit
dan extra zoet of hartig maken naar keuze

– http://www.kankerhoeverder.nl/budwig-dieet/
– basisch: Dr.Otto Warburg: het creëert een zuurstofrijke
atmosfeer

Afbeelding 7: Budwig pap

– dus het Budwig dieet voorziet het lichaam van extra zuurstof

Dr.Codsin Wheeler, London

– genas van pancreas kanker
– B17 + detox : Gerson therapie
– https://www.youtube.com/watch?v=CyvSmhrlJwE
– blootsvoets wandelen op het strand, in het zand, in het gras
– het lichaam hydrateren
– stress vermijden in je leven
– het is belangrijk om verschillende dingen tegelijk te doen: voeding aanpassen, ontgiften,
supplementen gebruiken, bewegen in de natuur, zingen, ….

Dr.Erin Connealy

– http://www.newportnaturalhealth.com/about-dr-connealy/
– het immuunsysteem is erg belangrijk
– nagalase (is een extracellulair enzyme dat uitgescheiden wordt door

kankercellen tijdens de vorming van een tumor; het is ook een bestanddeel van vaccins) :
lab in Holland waar men de nagalase-waarden in het bloed kan opzoeken

– probiotica

Hyperbare kamer

– is goed voor vele dingen
– het brengt meer zuurstof in het bloed, wat de genezing van kanker stimuleert, maar ook
van autisme, diabetes, hersenbeschadiging,..
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hyperbare_zuurstoftherapie

Licht therapie

– licht heeft invloed op ons DNA
– ultra violet licht helpt bij desinfectie
– het is belangrijk om je lichaam aan de zon bloot te stellen (Dr.Mercola)
– de zon stimuleert vitamine D, en vermindert het risico op kanker en andere ziekten, ook
beenderproblemen

– ga naar buiten, en zorg dat de zon op je huid kan stralen
– gebruik GEEN zonnecrème, want dat verhoogt het risico op kanker
– Dr.Henk Fransen, Amsterdam, vertelt dat je zonlicht ook kan krijgen van verse
biologische voeding. Vooral groene groenten en fruit bevatten veel zonlicht

– ook tarwegras, wat rijk is aan Magnesium, dat chlorofyl maakt
– spirulina, chlorella zijn zeer goede bronnen van licht

Afbeelding 8:
tarwegras
Afbeelding 9: spirulina

Dr.Freudenmann

– elke persoon heeft een specifieke, individuele behandeling nodig
– “kanker is geneesbaar”
– https://youtu.be/DAgzh4mx0Xo
– http://www.healthquestpodcast.com/153-the-truly-heal-cancer-protocol-my-interviewwith-marcus-freudenmann/

Goede kwaliteit water

– Tsjernobyl: een bepaalde groep mensen kreeg geen kanker, omdat ze natuurlijk
gemineraliseerd water konden drinken

Afbeelding 10: MRET filter

– zuiver water van de bergen hydrateert het lichaam
– gebruik mineraalrijk bron water
– maak je water gezond: : MRET (nobel prijs): dit water is gelijkaardig
aan het intracellulaire vocht

– http://www.healingwatertechnology.com
– moleculair hydrogeen (Echo Water): is goed bij kanker
– http://www.echoh2water.com/
Elektromagnetische conditie

– PEMF pulsed electromagnetic frequency
– http://drsircus.com/medicine/cancer/pulsed-electromagnetic-fieldtherapy-cancer-pain

– PEMF verhoogt je welzijn
– cfr Tesla
– het pulseren van goede elektriciteit, op een zeer lage frequentie, is
goed bij het genezen van hersentumoren

– vuile elektriciteit zijn elektrosmog (GSM, microgolfoven, TV,...): deze
moeten geneutraliseerd worden, want ze veroorzaken hersenkanker

Personen die genezen zijn van kanker: hun tips

– sappen van groenten, eventueel met extra appel
– biologische voeding
– geen melk en andere zuivelproducten
– geen witte bloem, witte suiker

Afbeelding 11: abrikozenpitten

– abrikozenpitten

Ard Pisa

– Ard Pisa, schrijver uit Nederland
– boek “wat Angelina niet wist over kanker”
– http://www.gedachtenvoer.nl/page/boek-Ard-Pisa-kanker.html
– teveel stress is dodelijk

Afbeelding 12: Ard Pisa

– gezonde voeding is moeilijk om te vinden: je moet er echt naar op zoek gaan
– depressie is niet behulpzaam
– muziek is helend
– speel muziek, luister naar muziek, zing,...
Dr.Rath

– Research Institute Nederland, Amsterdam

Afbeelding 13: Dr.Rath

– http://www4.dr-rath-foundation.org/
– veel mensen gaan dood van de behandeling: dat is crimineel, omdat er vele
manieren zijn om te helpen kanker te genezen

Micro nutriënten

– http://hetuurvandewaarheid.info/dr-matthias-rath-vitamine-c/
– http://shop.drrath.com/
– hoofdprobleem: een langdurig tekort aan micro nutriënten (vitaminen, mineralen,
aminozuren,...)

– in hun instituut wordt een samenstelling gemaakt van micro nutriënten, die effectief is om
het sleutelmechanisme van kankercellen te blokkeren

– samenstelling: vitamine C, lysine (aminozuur), koper, selenium, een bestanddeel van groene
thee,...

– het vermindert ook alle ontstekingen
Antineoplastons

- Dr.Cornu Labert

– Dr.Burzynski , Polen
– http://scienceblogs.com/insolence/2011/12/12/what-dr-stanislaw-burzynski-doesnt-want/
– http://kanker-actueel.nl/dr-burzynski-en-zijn-antineoplaston-therapie-een-uitleginclusief-videofragmenten-uit-documentaire-over-drburzynski.html

– hij behandelt hersentumors bij kinderen, en ook andere
kankers

– voeding is een belangrijks sleutel om gezond te worden:
“echte voeding”

Epigenetica

– omgevingsfactoren: voeding, stress, levensstijl, lucht, elektrosmog,...
– eet de kleuren van de regenboog
– https://etenvanmoederaarde.wordpress.com/2013/02/18/de-regenboog-van-kleuren-in-jevoeding/

– gebruik verschillende soorten kruiden: rozemarijn, kurkuma, gember, zwarte peper,...
– gebruik de medicijnen uit de natuur
– zoek naar de oorzaak, en kijk niet enkel naar de symptomen

Gerson therapie : Max Gerson

– http://kanker-actueel.nl/het-gersondieet-een-manier-van-eten-en-eten-om-kanker-tebestrijden-en-tegen-te-gaan.html

– maak sappen van rauwe groenten en vruchten: zuur slaat om in
basisch, en creëert een heleboel energie

– doe aan ontgifting, vooral met koffie klysma's : die helpen je
lever om beter te werken (je kan er tot 5 per dag doen)

– http://www.klysma.info/tips/
– abrikozenpitten + hypothermie
– http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/natuurgeneeswijze/129721-de-geneeskracht-vanabrikozenpitten.html

– gebruik natuurlijke voeding: de natuur is medicijn: planten, stenen, water, lucht, zon: alles
wat aan de aarde toebehoort is goed voor onze gezondheid

Cannabis

– hennep , cannabis, marihuana
– de meest behulpzame plant ter wereld
– zowel voor kleding, papier, voeding, olie als medicijn
– cannabinoiden (CBD, THC)
– cannabinoiden werken genezend bij kanker en pijnstillend bij een groot aantal ziekten. Ze
hebben geen bijwerkingen, tenminste als je er niet teveel van gebruikt. In Nederland
verkoopt de stichting Mediwiet wietolie en CBD-olie.

Mineralen

– voedt de grond met mineralen : lava meel, kalk,...
– op mineraalrijke grond groeien planten die rijk en natuurlijk zijn
– info : http://www.pure-milieutechniek.be/
Otto Warburg

– http://www.uitdaging.net/gezond/kanker_behandeling_voeding.html
– gebruik GEEN suiker of glucose !!!
– eet drie maaltijden per dag, met biologische, verse voeding
– eet tussenin geen snacks, zodat vet en suikers kunnen afgebroken worden
– eet niet meer tijdens de drie urne vooraleer je gaat slapen, want dat is heel ongezond
– slaap voldoende uren
– ketogeen dieet https://nl.wikipedia.org/wiki/Ketogeen_dieet
– gebruik kwalitatieve vetten (geen omega 6)
Vasten en warmte

– kankercellen kunnen niet leven zonder voeding
– ook warmte kunnen ze niet verdragen: maak dus gebruik van
hypothermie en/of sauna

Biologische voeding

– dit kost veel, meer dan andere voeding
– koop dus alleen wat je echt nodig hebt om kosten te sparen

– en hou er rekening mee dat je dokterskosten omlaag gaan, evenals die van medicatie
Mensen die genezen zijn van kanker geven nog extra tips

– boek: “the makers's diet”: Jordon Rubin

– http://www.makers-diet.net/
– infrarode sauna
– goede voeding
– spirituele ontwikkeling (leer te vergeven)
– neem tijd voor jezelf
– bid tot God
– weet dat je geen ziekte bezit en ook geen etiket
– boek : “taking control”
– http://www.breastcancertakingcontrol.com
– tarwegras
– bruine rijst
– geen zuivelproducten
– geen aardappelen
– http://www.tarwegraskoning.be/tarwegras/vers-tarwegras.html
– kanker is NIET erfelijk

Enkele goede adressen in Belgie
•

Rachel Kelders, De Geeststraat 4, Brasschaat, 03/652 09 714,
bereikbaar maand, woe & vrijd van 8u-10u

•

Rik Vermuyten, LouiseJanA, Molenlei 38, Mortsel, contact via Viviane Van Dijck, 0485/05 05
77

•

Timmy Carlé, Biezestraat 32, Hamme, 052/200 111, http://www.timmycarle.be/

•

Eduard van den Bogaert, Coghenlaan 159/B12, Ukkel, 02/374 77 70, http://www.evidences.be/

•

Enkele adressen in Nederland

•

Henk Fransen, https://www.henkfransen.nl/

•

Dr.Matthias Rath, http://hetuurvandewaarheid.info/dr-matthias-rath-vitamine-c/

•

http://www.kankerhoeverder.nl

Dit verslag werd gemaakt op basis van de uitzending van 9 episodes over het thema “the truth
about cancer”. Terwijl ik ze bekeek, geraakte ik meer en meer geïnteresseerd, en begon nota's
te nemen. Die heb ik nadien uitgetypt, vertaald, en aangevuld met foto's en linken die volgens
mij nuttig zijn voor een diepgaander onderzoek. Ik hoop dat je er info kan uithalen voor jezelf,
of voor iemand uit je omgeving.
Reine (reinedeceulaer@skynet.be), zelf genezen van kanker door een totale ommekeer van
voedingswijze, en aanpassing van levensstijl.

