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IV.



Wat u in dit hoofdstuk kunt leren.
In dit hoofdstuk geven wij antwoord op de vraag waarom u van al
het voorgaande nog nooit iets heeft gehoord.

Wij informeren u over de “wetten” die de farmaceutische indus-
trie hanteert ten aanzien van de handel in ziekte.

U zult tevens zien dat:

• Dit boek in eerste instantie niet ingaat op bepaalde medicijnen
of farmaceutische bedrijven maar zich richt op de hele handel
in ziekte;

• de heersende kankerepidemie het resultaat is van een marke-
tingstrategie die er financieel bij gebaat is dat ziektes zich ver-
spreiden. Deze handelsstrategie zich duidelijk niet op preventie
en het bevorderen van de gezondheid richt ;

• het uitroeien van kanker of andere welvaartsziekten of echte
vooruitgang in de gezondheidszorg een ware bedreiging vor-
men voor de farmaceutische handel;

• als gevolg van de aan volkerenmoord grenzende uitwassen van
de handel in ziekte, mensen over de hele wereld zich een eeuw
lang niet hebben gerealiseerd hoe de farmaceutische industrie
te werk gaat;

Ons aller doel: het geven van een wereld die waarin kanker                      vrijwel niet meer voorkomt aan de generaties van de toekomst.

De overwinning op kanker!   Deel 2: De handel in kanker loopt ten einde.
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Ons aller doel: het geven van een wereld die waarin kanker                      vrijwel niet meer voorkomt aan de generaties van de toekomst.

• om de catastrofale gevolgen van de handel in ziekte te begrij-
pen men in de geschiedenis moet duiken en nagaan hoeveel
winst er intussen is opgestreken;

• de farmaceutische en de chemische industrie de drijvende
krachten achter beide wereldoorlogen waren en deze mede uit-
gelokt hebben met het doel de wereldmarkten te beheersen en
uit te breiden;

• verschillende directeuren van de toenmalig grootste farmaceuti-
sche- en chemieconcerns, Bayer en BASF, in het Tribunaal van
Neurenberg in 1948 veroordeeld werden wegens slavernij, vol-
keren- moord en andere daden tegen de menselijkheid;

• diezelfde economische grootmachten heden ten dage nog het-
zelfde doel nastreven, namelijk het uitbreiden van hun wereld-
markten waarbij ze volledige minachting tonen voor het leven
en de gezondheid van miljoenen mensen;

• wij mensen over de hele wereld, vandaag nog moeten kiezen of
we het voortbestaan tolereren van de kankerepidemie en ande-
re welvaartsziekten ten gunste van een industrie die hiermee
miljarden winsten maakt of dat we de handen ineen slaan om
hier een eind aan te maken. 

Hoofdstuk IV - Waarom u nog nooit iets heeft gehoord over deze doorbraak
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De overwinning op kanker!   Deel 2: De handel in kanker loopt ten einde.

20

De 'wetten' van de farmaceutische industrie

De farmaceutische industrie is een branche van
investeerders die als voornaamste doel heeft de win-
sten van hun grootaandeelhouders veilig te stellen.
Het voorkomen en uitroeien van ziektes behoort niet
tot deze doestelling.

De corebusiness voor de farmaceutische industrie is
het menselijk lichaam, tenminste zolang dat ziek is.

Het voortbestaan en de verspreiding van ziektes is
voor de groei van de farmaceutische industrie onont-
beerlijk.

Om hun “wereldmarkten van ziekten”  in stand te
houden, ontwikkelen farmaceutische bedrijven
alleen medicijnen die symptomen bestrijden en die
de daadwerkelijke (cellulaire) oorzaak van ziekten
niet aanpakken. 

Preventie, oorzaakbestrijding en –vooral- het uitroei-
en van ziektes bedreigen farmaceutische bedrijven
in hun voortbestaan.

Het uitroeien van ziektes enerzijds en de groei van
de farmaceutische industrie anderzijds, zijn twee
tegenpolen en daarom per definitie niet met elkaar
verenigbaar.

De enorme winsten van de farmaceutische industrie
komen in de eerste plaats voort uit de exorbitante
patentkosten die zij opstrijken voor hun gepatenteer-
de chemische preparaten. 
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Om deze reden worden onderzoek naar- en ontwik-
keling van nieuwe medicijnen vrijwel uitsluitend uit-
gevoerd met nieuwe, synthetisch vervaardigde mole-
culen waarop patent kan worden aangevraagd.

Op natuurgeneeskundige therapiemiddelen, evenals
op andere voedingssupplementen kan geen patent
aangevraagd worden en er kunnen geen hoge win-
sten mee geboekt worden. Dit is de reden waarom
deze door de farmaceutische industrie doodgezwe-
gen en zelfs verbannen worden.

Wetenschappelijk aangetoonde natuurgeneeskundi-
ge procedures die weliswaar effectief zijn maar
waarop geen patent aangevraagd kan worden, vor-
men een bedreiging voor de economische basis van
de farmaceutische industrie.

Wetenschappelijk aangetoonde natuurgeneeskundi-
ge procedures die de oorzaken van ziektes effectief
aanpakken en die deze ziektes zelfs kunnen uitroei-
en enerzijds en een industrie die haar basis en voort-
bestaan vindt in de verspreiding van ziektes ander-
zijds, kunnen natuurlijk nooit vreedzaam naast en
met elkaar leven. 

Wij, de generatie van deze tijd hebben werkelijk de
kans alsmede de verantwoordelijkheid om de kankere-
pidemie en andere welvaartsziekten met prioriteit uit de
weg te ruimen.
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Patenten zijn de belangrijkste instrumenten van de farmaceutische
ondernemingen. Deze gepatenteerde producten leveren hen een mono-
polie positie op de wereldmarkt. De tarieven voor deze patenten worden
altijd door henzelf en willekeurig, bepaald. Daardoor zijn de farmaceuti-
sche concerns de grootste en meest winstgevende ondernemingen ter
wereld geworden.

Op deze pagina’s laten wij slechts één voorbeeld zien van de duizenden
farma-patenten: US-PAT. Nr. 7.109.337, dat uitgereikt werd aan het far-
ma-concern Pfizer op 6 sept 2006 voor chemicaliën tegen kanker
(www.uspto.gov)

Op deze lijsten staan meer dan 100 chemische structuren die Pfizer in
“eigendom” heeft.  Iedere chemische substantie (c.q. iedere regel)
onderscheidt zich door slechts één of enkele atomen van de andere
opgesomde substanties. Zolang deze oplichterij met chemotherapie
doorgaat, levert elk van deze giftige medicamenten miljarden winst op
voor Pfizer en de toch al exorbitante kosten voor de gezondheidszorg
stijgen verder en verder.

De drijfveer voor de handel in kanker zijn de
immense vergoedingen voor patenten op 
“chemo”-kankermedicamenten.

Voorbeeld van een van de genoemde chemische structuren:
N-Methyl-N-{3-[({methyl-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-yl]-amino})-methyl]-phenyl}-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-{4-methyl-3-[({methyl-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino- )-5-trifluoromethyl-pyrimidin-4-yl]-amino})-methyl]-phenyl}-methanesulfona- mide 
N-(5-Methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluorom- ethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide 
N-(3-Methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide 
N-(4-Methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide 
N-(2-Methyl-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide 
5-[4-(3-Methanesulfonyl-propylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin-2-ylamin- o]-1,3-dihydro-indol-2-one 
N-Methyl-N-(5-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide 
N-(3-Methanesulfonylamino-5-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-- trifluoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(4-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(2-methyl-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(3-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide 
5-{4-[((1S,2R)-2-Hydroxy-cyclohexylmethyl)-amino]-5-trifluoromethyl-pyrim- idin-2-ylamino}-1,3-dihydro-indol-2-one 
5-[4-((1R,2S)-2-Hydroxy-indan-1-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin-2-yl- amino]-1,3-dihydro-indol-2-one 
5-[4-((S)-1-Hydroxymethyl-2-phenyl-ethylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidi- n-2-ylamino]-1,3-dihydro-indol-2-one 
N-(3-(Methanesulfonyl-methyl-amino)-5-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-y- lamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-N-methyl-me- thanesulfonamide 
5-{4-[(1-Hydroxy-cyclopentylmethyl)-amino]-5-trifluoromethyl-pyrimidin-2-- ylamino}-1,3-dihydro-indol-2-one 
N-Methyl-N-(3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-(3-Fluoro-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-N-methyl-methanesulfonamide 
5-{4-[2-((S)-1-Methanesulfonyl-pyrrolidin-2-yl)-ethylamino]-5-trifluorome- thyl-pyrimidin-2-ylamino}-1,3-dihydro-indol-2-one 
5-{4-[(1-Hydroxy-cyclobutylmethyl)-amino]-5-trifluoromethyl-pyrimidin-2-y- lamino}-1,3-dihydro-indol-2-one 
5-{4-[2-((R)-1-Methanesulfonyl-pyrrolidin-2-yl)-ethylamino]-5-trifluorome- thyl-pyrimidin-2-ylamino}-1,3-dihydro-indol-2-one 
N-(2-Fluoro-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-N-methyl-methanesulfonamide 
N-(4-Fluoro-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-N-methyl-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(4-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-{2,2-Dimethyl-3-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluorome- thyl-pyrimidin-4-ylamino]-propyl}-N-methyl-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-(2,4-Difluoro-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluorom- ethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-N-methyl-methanesulfonamide 
5-[4-((R)-1-Methanesulfonyl-piperidin-3-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimi- din-2-ylamino]-1,3-dihydro-indol-2-one 
N-Methyl-N-(6-methyl-3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(5-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-3-yl)-methanesulfonamide 
5-[4-(1-Methanesulfonyl-piperidin-4-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin-- 2-ylamino]-1,3-dihydro-indol-2-one 
5-{4-[Methyl-((R)-1-phenyl-ethyl)-amino]-5-trifluoromethyl-pyrimidin-2-yl- amino}-1,3-dihydro-indol-2-one 
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5-(4-Benzylamino-5-trifluoromethyl-pyrimidin-2-ylamino)-1,3-dihydro-indol- -2-one 
N-(4,6-Dimethyl-3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trif- luoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-N-methyl-methanesul- fonamide 
5-(4-tert-Butylamino-5-trifluoromethyl-pyrimidin-2-ylamino)-1,3-d- ihydro-indol-2-one 
5-[4-((1R,5S,6S)-3-Methanesulfonyl-3-aza-bicyclo[3.1.0]hex-6-ylamino)-5-t- rifluoromethyl-pyrimidin-2-ylamino]-1,3-dihydro-indol-2-one
N-Methyl-N-{3-methyl-3-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-triflu- oromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-butyl}-methanesulfonamide 
N-(6-Methyl-3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide 
5-{4-[(2-Methanesulfonyl-pyridin-4-ylmethyl)-amino]-5-trifluoromethyl-pyr- imidin-2-ylamino}-1,3-dihydro-indol-2-one 
2-[2-(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin-4- -ylamino]-ethanesulfonic acid amide 
N-(3-{Methyl-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-- pyrimidin-4yl]-amino}-propyl)-methanesulfonamide 
N-(2-{Methyl-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-- pyrimidin-4-yl]-amino}-ethyl)-methanesulfonamide 
5-[4-(2-Methanesulfonylmethyl-benzylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin-2-- ylamino]-1,3-dihydro-indol-2-one 
2-[2-(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin-4- -ylamino]-ethanesulfonic acid dimethylamide 
N-Methyl-N-(3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrazin-2-yl)-methanesulfonamide 
Ethanesulfonic acid methyl-(2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-py- rimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-amide 
Ethanesulfonic acid (2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin- -4-ylamino]-methyl}-phenyl)-amide 
N-Ethyl-N-(3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl- -pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-{1,1-Dimethyl-3-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluorome- thyl-pyrimidin-4-ylamino]-propyl}-methanesulfonamide 
N-(5,6-Dimethyl-3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluorom- ethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrazin-2-yl)-N-methyl-methanesulfonami- de 
5-{4-[((R)-4-Methanesulfonyl-morpholin-3-ylmethyl)-amino]-5-trifluorome- thyl-pyrimidin-2-ylamino}-1,3-dihydro-indol-2-one 
Propane-1-sulfonic acid (2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin- -4-ylamino]-methyl}-phenyl)-amide 
5-{4-[2-((R)-4-Methanesulfonyl-morpholin-3-yl)-ethylamino]-5-trifluoromet- hyl-pyrimidin-2-ylamino}-1,3-dihydro-indol-2-one 
Ethanesulfonic acid methyl-(3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-py- rimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-amide 
Trifluoro-N-methyl-N-{3-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-propyl}-methanesulfonamide 
Cyclopropanesulfonic acid methyl-{3-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyr- imidin-4-ylamino]-propyl}-amide 
N-Ethyl-N-(2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl- -pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide 
Ethanesulfonic acid methyl-(5-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trif- luoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-amide
Ethanesulfonic acid ethyl-(2-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyri- midin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-amide 
thanesulfonic acid ethyl-(5-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluorom- ethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-amide 
N-Ethyl-N-(5-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-triflu- oromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide 
Ethanesulfonic acid (5-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-- pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-amide 
Ethanesulfonic acid (3-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-- pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-amide 
Ethanesulfonic acid methyl-(3-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoro- methyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-amide 
2-[2-(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin-4- -ylamino]-ethanesulfonic acid methylamide 
Ethanesulfonic acid {3-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin-- 4-ylamino]-propyl}-amide 
C-Methanesulfonyl-N-{3-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-triflu- oromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-propyl}-methanesulfonamide 
Ethanesulfonic acid {2-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrim- idin-4-ylamino]-ethyl}-amide 
C-Methanesulfonyl-N-{2-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-triflu- oromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-ethyl}-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(4-methyl-3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide 
5-(4-{[1-(2,2,2-Trifluoro-acetyl)-piperidin-3-ylmethyl]-amino}-5-trifluor- omethyl-pyrimidin-2-ylamino)-1,3-dihydro-indol-2-one 
2,2,2-Trifluoro-ethanesulfonic acid {3-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin-- 4-ylamino]-propyl}-amide 
N-Methyl-N-(4-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrimidin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-Cyclopropyl-N-(2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoro- methyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrimidin-4-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrazin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-3-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-4-yl)-methanesulfonamide 
N-Cyclopropyl-N-(3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoro- methyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(6-methyl-3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrazin-2-yl)-methanesulfonamide 
5-{4-[(2-Methanesulfonylmethyl-pyridin-3-ylmethyl)-amino]-5-trifluorometh- yl-pyrimidin-2-ylamino}-1,3-dihydro-indol-2-one 
N-Methyl-N-(4-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-3-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(3-methyl-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(5-methyl-3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(4-methyl-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(2-methyl-5-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-triflu- oromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-3-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(5-methyl-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(6-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-3-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(5-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrimidin-4-yl)-methanesulfonamide   
N-Methyl-N-(5-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-3-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(4-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-3-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(3-methyl-4-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(5-methyl-4-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrimidin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(6-methyl-5-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-3-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(6-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrimidin-4-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(5-methyl-4-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(2-methyl-3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-4-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(6-methyl-4-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(5-methyl-3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-4-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(5-methyl-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrimidin-4-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(5-methyl-4-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-3-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrimidin-4-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(6-methyl-4-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrimidin-2-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(2-methyl-4-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-3-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(5-methyl-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrazin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(5-methyl-3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrazin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(2-methyl-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrimidin-5-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(3-methyl-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrazin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(6-methyl-5-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrimidin-4-yl)-methanesulfonamide . . .-



De financiële last die de handel in de 
kankerepidemie met zich meebrengt.
De handel in de kankerepidemie is een van de steunpilaren van de
farmaceutische industrie en heeft wereldwijd catastrofale gevolgen
gehad. 

De huidige farmaceutische handelwijze met betrekking tot de kan-
kerepidemie is in wezen een gigantische oplichterij die als volgt
functioneert:

1. Het verspreiden van angst voor het “doodvonnis” kanker.

2. Zich verzekeren van een monopolie positie voor giftige chemo-
therapieën en bestraling als basis voor een zogenaamde kan-
kertherapie voor miljoenen kankerpatiënten wereldwijd.

3. Het op de koop toenemen c.q. uitlokken, van een epidemie van
ziekten als gevolg van bijwerkingen bij patiënten die deze “nut-
teloze gifkuur” (citaat tijdschrift Der Spiegel) ondergaan uit
onwetendheid.

4. Gigantische winsten opstrijken uit het voortduren van de kanker  -
epidemie en het laten ontstaan van nieuwe ziekte als gevolg
van de bijwerkingen. Elke nieuwe ziekten die ontstaat door het
toedienen van chemogif vormt weer de basis voor een nieuwe
farmaceutische markt waarmee wederom miljarden winsten
gemaakt worden. Een van de belangrijkste bijwerkingen van het
toedienen van deze farma-preparaten is het ontstaan van nieu-
we vormen van kanker en andere ziektes. Op deze manier
wordt een markt gecreëerd die zichzelf in stand houdt. 

5. Deze zichzelf in stand houdende markt, wordt gefinancierd
door miljoenen kankerpatiënten, ondernemingen en overheden
over de hele wereld. 

6. Op lange termijn ontstaat een economische en politieke afhan-
kelijkheid voor de bevolking in heel wat landen die omwille van
deze “handel in kanker” in een wurggreep gehouden worden.

Het is daarom zeker niet verwonderlijk dat de farmaceutische industrie
de grootste en meest winstgevende industrie ter wereld is. De hoogste
omzet wordt bereikt met medicijnen tegen kanker; alleen al in de VS
werd in 2010 een ongelooflijke omzet van 56 miljard US$ gescoord!!
Als men een stapel aan maken met munten van een euro, dan zou
deze zo lang zijn als twee maal de omtrek van de aarde.

De overwinning op kanker!   Deel 2: De handel in kanker loopt ten einde.
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Wereldmarkt voor chemotherapie 
en kankermedicatie

12 x de wereld rond

De explosief stijgende markt van chemotherapie en aanverwante
medicamenten tegen kanker. In 2010 oversteeg deze markt 56 miljard
US$. Als men een stapel zou vormen van munten van $ 0,25 dan zou
deze zo lang zijn als 12 maal de omtrek van de aarde.

Hoofdstuk IV - Waarom u nog nooit iets heeft gehoord over deze doorbraak
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*http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/12117397?dopt=Abstract&holding=f1000,f1000m,isrctn

Het aanboren van nieuwe markten voor kanker.
Medicijnen tegen ziektes als gevolg  van de bijwerkingen van kan-
kermedicijnen, zijn niet de enige mogelijkheid om de handel in kan-
ker uit te breiden. Een andere manier om deze handel aan te zwen-
gelen is het verstrekken van farmaceutische middelen die op hun
beurt weer het ontstaan van kanker kunnen veroorzaken.

Hieronder volgt een voorbeeld van een dergelijke “marketing
synergie”.

Preparaten die oestrogeen bevatten worden aan miljoenen jonge
vrouwen in de vorm van voorbehoedmiddelen en aan oudere vrou-
wen ter preventie van osteoporose (botontkalking) en overgangs-
klachten aangeboden.

Het feit dat oestrogenen het ontstaan van kankercellen bevorderen is
al sinds 1941 bekend. Het is zelfs wetenschappelijk aangetoond hoe
dit mechanisme werkt. Oestrogeen verhoogt o.a. de productie van
enzymen die het collageen aantasten waardoor  de groei van kanker-
cellen bevorderd wordt (zie hoofdstuk III)

In weerwil van het onomstotelijke wetenschappelijke bewijs dat er
een verband bestaat tussen oestrogenen en het ontstaan van kanker,
gaan de farmaceutische bedrijven gewoon door met het maken van
reclame voor middelen tegen overgangsklachten die oestrogenen
bevatten. Daarbij nemen ze het risico op een explosief stijgend aan-
tal kankergevallen bij vrouwen die dit soort middelen gedurende een
langere tijd slikken op de koop toe. 

Het over een langere periode innemen van oestrogeen-bevattende
middelen tegen overgangsklachten verhoogt voornamelijk het per-
centage hormoongerelateerde vormen van kanker zoals borst-, baar-
moeder-, baarmoederhalskanker en kanker aan de eierstokken. 

Kort gezegd: de markt van hormoonmedicamenten is gekoppeld aan
de markt voor kankermedicijnen.

Nadat een alarmerende studie gepubliceerd werd waarin stond dat
reeds in 2002 het verband tussen het innemen van medicijnen tegen
overgangsklachten en het ontstaan van borstkanker werd aange-
toond, werden er beduidend minder van dit soort preparaten ingeno-
men. Het is niet verwonderlijk dat het percentage borstkankerpatiën-
ten in de daarop volgende jaren beduidend lager was. 

De overwinning op kanker!   Deel 2: De handel in kanker loopt ten einde.
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Doelgroepen Hormoonpreparaten

Vrouwen in de voorbehoedmiddelen
vruchtbare leeftijd

Vrouwen in de hormoonvervangende
menopause middelen

permanent
verhoogde
oestrogeen-
waarden ver-
hogen de kans
op kanker}

Het bevorderen van de inname van middelen 
die oestrogenen bevatten verhoogt het risico op borst-, 

baarmoeder- en eierstokkanker

Hoofdstuk IV - Waarom u nog nooit iets heeft gehoord over deze doorbraak
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Waarschijnlijk zult u zeggen:
Dat kan toch allemaal niet!!

Zelfs de meest uitgekookte ondernemers 
zetten niet het leven van miljoenen mensen
op het spel voor hun winsten.

De overwinning op kanker!   Deel 2: De handel in kanker loopt ten einde.
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Om deze vraag te beantwoorden gaan wij
terug naar de donkerste pagina’s van onze
geschiedenis.

Hoofdstuk IV - Waarom u nog nooit iets heeft gehoord over deze doorbraak
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Als winsten belangrijker zijn dan mensenlevens (I)
Iedere onderneming in elke willekeurige branche die met de
gezondheid van mensen en mensenlevens te maken heeft, moet
bepaalde ethische normen en waarden in acht nemen vanwege
het vertrouwen dat miljoenen patiënten in hun stellen. Helaas
wordt dit vertrouwen ernstig geschaad door de “handel in ziekte”.

Om deze afschuwelijke handelspraktijken, die munt slaan uit het
verschrikkelijke leed van miljoenen kankerpatiënten, te begrijpen
moeten we teruggaan naar de oorsprong van deze branche. 150
jaar geleden begonnen wetenschappers de chemische elementen
waaruit onze wereld is opgebouwd te ontleden. Daaruit zijn grote
chemieconcerns ontstaan die deze nieuwe wetenschap hebben
omgezet in producten om daarmee de wereldmarkt te veroveren.

Met behulp van de truc om patent aan te vragen op deze stoffen,
probeerden de concerns zich te verzekeren van een wereldwijd
monopolie op deze kunstmatig vervaardigde substanties. Deze
nieuwe manier van zaken doen door het namaken en commercia-
liseren van de natuur, maakte de directeuren van deze concerns
tot “nieuwe goden” en zo zagen zij zichzelf ook graag. 

Drie Duitse ondernemingen, Bayer, BASF en Hoechst speelden
hierbij de belangrijkste rol. Het is niet verrassend dat bij deze
“moderne goden” de wens ontstond de hele wereld te veroveren
en te bezitten. Om dit doel te bereiken gaven ze de Duitse keizer
Wilhelm II de ‘opdracht’ om wereldmarkt op militaire wijze te
veroveren door middel van de 1e Wereldoorlog. Nadat deze
poging was mislukt, vormden de ondernemingen het beruchte IG-
Farben-kartel en al gauw werden zij de grootste financiers bij de
machtsovername door de nazi’s.

Zoals we allen weten mislukte ook deze poging de wereld te vero-
veren. Deze coalitie van de nazi’s met IG Farben zou uiteindelijk
meer dan 60 miljoen mensen het leven kosten. In 1947/1948 wer-
den uiteindelijk 24 directeuren door het Internationale Militaire
Tribunaal van Neurenberg veroordeeld. Verschillende van hen
werden veroordeeld wegens slavernij, roof, folter, moord en ande-
re misdaden tegen de menselijkheid. 

De overwinning op kanker!   Deel 2: De handel in kanker loopt ten einde.
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Stelt u zich eens voor; de directeur van ’s werelds grootste
farmaconcern - leider van een industrie die beweert de mensen
te dienen – werd veroordeeld wegens daden tegen diezelfde

menselijkheid!!!!!

Meer informatie: www.profit-over-life.org

Fritz Ter Meer (1884-1967) was directeur van Bayer, -destijds ’s
werelds grootste farmaconcern- en lid van de Raad van Commis-
sarissen van het IG-Farben kartel. Hij was tevens lid van de 
NSDAP en in Hitler’s Oorlogs-ministerie verantwoordelijk voor de
coördinatie van de fabricatie van springstoffen en ander oorlog-
stuig voor de nazi wehrmacht. Bijna 100% hiervan was afkomstig
van IG-Farben. 

Op 30 juli 1948 werd Ter Meer door het Internationaal Militair
Tribunaal van Neurenberg veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf
wegens slavernij, moord en andere misdaden tegen de menselijk-
heid.

Hoofdstuk IV - Waarom u nog nooit iets heeft gehoord over deze doorbraak
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Als winsten belangrijker zijn dan mensenlevens (II) 

De eerste en de tweede wereldoorlog, beide militaire pogingen
van Bayer, BASF en andere Duitse chemie- en farmaconcerns om
de wereld te veroveren, kostten bijna 100 miljoen mensen het
leven. Gedurende deze beide wereldoorlogen werden hele steden
en zelfs landen vernietigd. Eén plaats steekt met kop en schouders
hierboven uit qua brutaliteit en totale minachting van het mense-
lijk leven: Auschwitz.

In de geschiedenisboeken hebt u kunnen lezen dat het concentra-
tiekamp Auschwitz opgericht was om moorden te kunnen plegen
op basis van racisme. Er speelde echter veel meer. De transformatie
van een nazi concentratiekamp in een kamp van industriële
omvang, waar slavenwerk werd verricht en dat diende als vernieti-
gingskamp, had uitsluitend economische redenen. Slechts 7 km ver-
wijderd van Auschwitz bouwde het chemie/farmaceutisch kartel IG-
Farben het grootste industriële complex in Europa destijds. De che-
micaliën die er werden geproduceerd, latex en benzine, dienden
voor de nazi’s/IG-Farben om Oost-Europa en Azië te veroveren. 

Tienduizenden onschuldige gevangenen stierven in concentratie-
kamp Auschwitz onder erbarmelijke omstandigheden terwijl ze
slavenwerk verrichtten voor het chemo-farmaceutisch kartel. 
Verdere informatie hierover kunt u vinden op www.profit-over-
live.org 

Enkele dwangarbeiders die dit concentratiekamp overleefd heb-
ben, zijn nog in leven. Zij zijn de getuigen en bewakers van een
van de zwartste bladzijdes uit de geschiedenis van de mensheid.
Een van hen is August Kowalczyk, Auschwitz gevangene nr. 6804.
Tot aan zijn vlucht uit het kamp werd hij dagelijkse gedwongen
slavenarbeid te verrichten op de bouwplaats van de IG-Auschwitz
fabriek.

August Kowalcczyck’s bijdrage aan dit boek bevat een heldere
boodschap: de wereldwijde chemo-farmaceutische concerns
hebben al één keer het leven van miljoenen mensen verspeeld
voor hun winsten. Als we hier geen lering uit trekken, dan kan
zoiets opnieuw gebeuren.  

De overwinning op kanker!   Deel 2: De handel in kanker loopt ten einde.
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A. De IG-Auschwitz fabriek met een oppervlakte van 24 vierkante km., was
het grootste industriële complex in Europa tijdens de oorlog. Het was
voor 100% een dochteronderneming van het IG-Farben kartel (Bayer,
BASF en Hoechst).

B. De poort van het concentratiekamp Auschwitz, waar tienduizenden
dwangarbeiders waren ondergebracht tijdens de bouw van de IG-Ausch-
witz fabriek

C. Augus Kowalczyk, Auschwitz gevangene nr. 6804, voor het beruchte
„Block 10“, waar medische experimenten uitgevoerd werden. 

De directie van ’s werelds grootste chemo-farmaceutisch
onderneming, IG-Faben, werd schuldig bevonden aan slavernij,
foltering en moord in verband met de bouw van de fabriek in

Auschwitz. 

A

B

C

Hoofdstuk IV - Waarom u nog nooit iets heeft gehoord over deze doorbraak
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Als winsten belangrijker zijn dan mensenlevens (III)

De geschiedenisboeken vertellen ons ook dat de dodelijke medi-
sche experimenten in de concentratiekampen uitgevoerd werden
door psychisch zieke SS doktoren – in wezen als perverse manier
van “tijdverdrijf”.

De akten van het Internationaal Militair Tribunaal van Neurenberg
laten een ander beeld zien:

• De meerderheid van de onethische experimenten die uitgevoerd
werden op gevangenen in concentratiekampen waren geen
experimenten uitgevoerd door eenlingen, het waren op grote
schaal uitgevoerde studies en testen op levende mensen. 

• De artsen die de dodelijke experimenten uitvoerden waren niet
alleen lid van de SS maar werkten in opdracht, om gepatenteer-
de farmaceutische preparaten te testen. In sommige gevallen
waren de artsen rechtstreeks in dienst bij Bayer en dit bedrijf
betaalde ook hun salaris. 

• De geteste substanties werden niet geproduceerd door SS artsen
maar waren hoog ontwikkelde chemische stoffen, afkomstig uit
de laboratoria van de grootste en modernste farmaceutische
bedrijven van die tijd: Bayer en Hoechst (tegenwoordig deel van
Sanofi).

• De farmaceutische preparaten werden vanuit deze concerns
direct aan de concentratiekampen geleverd en de resultaten van
deze farmaceutische studies, die in de meeste gevallen een
dodelijke afloop hadden, werden rechtstreeks aan de directies in
Leverkusen (Bayer) en Frankfurt (Hoechst) medegedeeld. 

• De medicijnen die getest werden waren geen gewone gangbare
medicijnen maar nieuw ontwikkelde en gepatenteerde chemi-
sche stoffen met codenamen als “preparaat Be1034” (zie pag.
hiernaast).

Hoeveel moeite moet het deze ondernemingen gekost hebben om
al deze verschrikkelijke gegevens meer dan 50 jaar verborgen te
houden? Maar deze tijd is voorbij!! Vandaag de dag kan iedereen
deze gegevens inzien op internet op www.profit-over-life.org.
Bovendien zijn er nog getuigen van deze geschiedenis in leven
zoals Jerzy Ulatowski die als gevangene in het concentratiekamp
Auschwitz een persoonlijke ontmoeting had met dr. Mengele. 

De overwinning op kanker!   Deel 2: De handel in kanker loopt ten einde.
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Opdruk op 
verpakking van test 

medicatie

BAYER
IG Farben AG

Bayer employé en 
SS kamparts Dr. Vetter

De kampartsen hadden meestal naast een wit,
ook een zwart (SS) uniform: Dr. Josef Menge-
le, die de bijnaam engels des doods had.

De farmceutische bedrijven BAYER en HOECHST (IG Farben)
gebruikten duizenden  gevangenen als proef’dier’  voor het testen

van gepatenteerde medicamenten

A. Dit beeld, afkomstig van
het Neurenberg Tribu-
naal, toont een nieuw
gepatenteerd medica-
ment dat op gevange-
nen werd getest.

B. Artsen die de opdracht
hadden om farmaceuti-
sche preparaten op
concentratiekampge-
vangenen te testen –
meestal met dodelijke
afloop.

A

B

Jerzy ontmoette Men-
gele tijdens zijn
gevangenschap in het
concentratiekamp
Auschwitz.

Nu ondersteunt hij 
‘als historische getui-
ge’ het werk van de
auteurs van dit boek.

Jerzy Ulatowski,
Auschwitz gevangene

no. 192.823

Hoofdstuk IV - Waarom u nog nooit iets heeft gehoord over deze doorbraak
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BAYER, BASF, HOECHST
(het Duitse IG-Farben-Kartell)

De geschiedenis van de chemotharapie

Eeste helft van de 20e eeuw

Mosterdgas

S

Mosterdgas - chemisch wapen uit de Eerste Wereldoorlog Brandwonden door
mostergas

Wij willen u, na deze documentatie over de immorele handel met
ziekte van de farmaceutische industrie, een overzicht geven van
de geschiedenis van de chemotherapie die wordt gebruikt bij de
behandeling van kanker.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd door BAYER het eerste che-
mische wapen, mosterdgas, op grote schaal geproduceerd. Het
werd ‘LOST’ genoemd door W. LOmmel en W. STeinkopf, de
wetenschappers die deze dodelijke stof ontwikkelden. Op 12 juli
1917 werd dit wapen voor het eerst ingezet door het Duitse leger
in de buurt van Ieper (België). Daarom wordt dit dodelijk gas ook
vandaag nog wel Yperit genoemd. 

De overwinning op kanker!   Deel 2: De handel in kanker loopt ten einde.
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Tweede helft van de 20e eeuw

farmaceutische multinationals
(beheerd door de Rockefeller en Rothschild

Investeringsmaatschappijen)

Mosterdgasderivaten waren de eerste en
grootste groep van middelen voor chemotherapie

N

R

Na de 2e wereldoorlog werden tienduizenden patenten voor che-
mische substanties van Bayer/IG Farben ondergebracht bij investe-
rings-maatschappijen van de Geallieerden die zich bezighielden
met farmaceutische handel, namelijk Rockefeller (USA) en Roth-
schild (Groot Brittannië en Frankrijk).

Het vervangen van  een zwavel(S)atoom door een stikstof(N)atoom
in een mosterdgasmolecuul vormde de eerste aanzet  tot een “kan-
ker-chemotherapie”. Een groot aantal chemische modificaties (aan-
geduid met het symbool “R” van rest) op deze “N-mosterd” struc-
tuur, vormde het wetenschappelijke startschot voor de multi miljar-
den Europese handel in de kankerepidemie. 

Hoofdstuk IV - Waarom u nog nooit iets heeft gehoord over deze doorbraak
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Het farmaceutische chemiekartel
Uitbreiding van de wereldwijde controle

Het was geen wonder dat oorlogsmisdadigers van Bayer, BASF,
Hoechst en andere IG-Farben-ondernemingen, met behulp van  al
het geld dat verdiend was met de handel met kanker en andere
ziektes al snel uit de gevangenis waren. Vanaf toen werd hun
know how en hun geestdrift net als hun principe van “winsten
gaan boven mensenlevens” door de –nu internationale- investe-
ringsmaatschappijen ingezet om alsnog een wereldmonopolie-
positie te verkrijgen. 

Wie de hedendaagse wereldwijde dimensies van de “farmaceuti-
sche handel met de ziekte” wil begrijpen moet weten dat de brei-
nen achter het ontstaan van de 2e wereldoorlog zich al snel weer
nestelden op hun oorspronkelijke posities.

• Fritz ter Meer, oorlogsmisdadiger, verantwoordelijk voor IG-
Auschwitz, in Neurenberg veroordeeld tot 7 jaar gevangenis-
straf, werd in 1951 uit de gevangenis ontslagen. In 1956 werd
Ter Meer algemeen directeur van Bayer.

• Carl Wurster, lid van Raad van Commissarissen van “Degesch”
dochteronderneming van BASF die onder Wursters leiding het
gas “Zyklon B” leverde voor de gaskamers van Auschwitz. In
1952 Wurster de dagelijkse leiding over BASF.

• Friedrich Jähne, directeur van IG-Farben, in Neurenberg ver-
oordeeld voor oorlogsmisdaden. In 1955 werd Jähne voorzitter
van de Raad van Commissarissen van Hoechst, nu Sanofi.

Zo werden de ondernemingen Bayer, BASF en Hoechst in 1956
wederom bestuurd door de architecten van de dictatoriale
nazi/IG-Farben. Geen wonder dat dit kartel nog hetzelfde jaar
startte met het vormen van een nieuw internationaal ‘Politbüro’.
De belangrijkste aanzet hiertoe werd gegeven door Walter Hall -
stein (zie pagina hiernaast).
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Fritz Ter Meer

Lid van de NSDAP,
oorlogsmisdadiger,
werd Alg. Directeur
van BAYER in 1956

Wallter Hallstein, gedurende de nazi-tijd professor voor
internationaal- en handelsrecht, was een van de breinen ach-
ter de juridische plannen om Europa en de rest van de wereld
onder controle te krijgen van de nazi’s/IG Farben. Hij was
officieel lid van de Duitse delegatie in Rome waar in 1938
Europa werd opgedeeld tussen het fascistische Italië en nazi
Duitsland.
Na de 2e Wereldoorlog loog hij over zijn nazi-verleden
tegen de commissie die in het leven geroepen was om het
nazi-netwerk op te rollen. Zo maakte hij zelf de weg vrij voor
zijn nieuwe functie van voorzitter bij de oprichting van de
EU in Brussel in 1957. Gedurende zo’n 10 jaar blies hij, met hulp van duizenden
bureaucraten, het oude nazi/IG Farben plan van een Centraal Kartelorgaan nieuw leven
in door middel van de “EU Commissie in Brussel” die iedere democratische controle
weet te omzeilen. 
Vandaag de dag geldt het beschermen van de miljarden winst opleverende Europese
farmaceutische markt, als een van de belangrijkste doelen binnen de EU in Brussel. Ze
doet dit onder meer doordat ze de natuurgeneeskunde, als een concurrent, zoveel
mogelijk buiten de deur probeert te houden. Meer informatie hierover vindt op; 
www.nazi-roots-of-brussels-eu.org

De huidige internationale chemische- en farmaceutische kartels
jagen dezelfde doelen na als destijds de nazi/IG Farben – alleen 

met andere middelen

Carl Wurster

Lid van de SS-regering,
toezichthouder over
“Zyklon-B”, kreeg de
dagelijkse leiding over
BASF in 1952

Friedrich Jähne

Lid van de NSDAP,
oorlogsmisdadiger
werd zaakvoerder
van Hoechst in 1955

De EU in Brussel, Politbüro voor het farmaceutisch chemie
kartel ter verovering van de wereld in de 21e eeuw.

Walter Hallstein
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De rol van de medische faculteiten

Decennia na het einde van de 2e Wereldoorlog was de gehele West-
Duitse maatschappij doordrongen van randfiguren die zich uitslui-
tend bezighielden met het vertegenwoordigen van de belangen van
de chemische kartels en in het bijzonder de “handel in dé ziekte”.

De in 1949 opgerichte Bondsrepubliek Duitsland zou de eerste staat
in de moderne geschiedenis worden die door chemische/farmaceuti-
sche ondernemingen werd ontworpen, opgebouwd en gecontro-
leerd. Dit was mogelijk doordat alle belangrijke posities bekleed
werden door voormalige kopstukken van IF Farben. Het vertegen-
woordigen van de belangen van deze industrie zou een van de
belangrijke pijlers worden waarop de Bondsrepubliek Duitsland
steunde.

Medische faculteiten en universiteiten werden eveneens betrokken
bij deze strategie. Neem bijvoorbeeld de medische faculteit van de
universiteit van Münster. Slechts acht jaar nadat  de 2e Wereldoorlog
in 1945 beëindigd was, werd Otmar van Verschuer, mentor en mede-
werker van Josef Mengele, benoemd tot rector magnificus van deze
universiteit.

In 2002, een halve eeuw later, werd Heribert Jürgens, oncoloog en
fervent voorvechter van “chemo” benoemd tot decaan. In zijn hoe-
danigheid van decaan van de medische faculteit van Münster pro-
beerde Jürgens de doorbraak die in dit boek genoemd wordt te boy-
cotten door een lawine aan rechtszaken te starten.

In een van deze –inmiddels  tot de geschiedenis behorende - rechts-
zaken werden wij beschuldigd van subversieve activiteiten jegens de
Duitse staat. De absurde aanklacht luidde als volgt:”aangezien de
farmaceutische industrie van grote betekenis is voor de Duitse staat,
betekent iedere aanval op deze industrie automatisch een aanval op
de staat.’

In dit licht gezien is het opmerkelijk dat een Duitse rechtbank in
2004 er uitdrukkelijk toestemming voor gaf dat de “chemo”-profes-
soren van de medische faculteit van Münster openlijk als “marionet-
ten van de farmaceutische industrie” betiteld mochten worden. 
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Ogenschijnlijk hebben noch dr. Jürgens, noch de universiteit van Münster ook
maar iets te doen met de nazi ideologie.

Echter, door hun poging de in dit boek beschreven doorbraak op het gebied
van de natuurlijke bestrijding van kanker tegen te gaan, dienen zij hetzelfde
belang als de economische kopstukken die achter de 2e Wereldoorlog zaten.

O. van Verschuer, 
decaan der medische
Faculteit van Münster

1953-54

H. Jürgens
decaan der medische
Faculteit van Münster

2002-2006 

Het hoofdgebouw van de universiteit van Münster. 
Deze in 1870 gestichte universiteit zal nu overal de geschiedenis ingaan als de
universiteit wier medische faculteit heeft geprobeerd de doorbraak die leidt tot

de overwinning op de kankerepidemie te dwarsbomen.

Medische faculteiten en wetenschapsinstituten worden door 
de farmaceutische concerns doelbewust gebruikt om hun “handel 

in ziekte” geloofwaardig te laten overkomen.
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In naam der mensheid

De aanklachten van de universiteit tegen deze medische door-
braak, met het doel de wetenschappelijke vooruitgang tegen te
gaan, waren niet de enige juridische confrontaties die wij aan
moesten gaan.

Gedurende de laatste tien jaar hebben de verantwoordelijken van
de farma-industrie en hun pleitbezorgers, meer dan 100 aanklach-
ten tegen ons ingediend. Tussen 2000 en 2005 waren er maanden
bij waarin we meer dan een dozijn gerechtelijke procedures tege-
lijk uitvechten moesten. 

Zo’n massale aanval van de farmaceutische industrie op een groep
onderzoekers en hun medische doorbraak, is het beste bewijs
ervoor dat de resultaten van ons kankeronderzoek een bedreiging
vormen voor de gevestigde orde. 

Nooit tevoren werd een ontdekking in de medische wereld die te
maken heeft met de overwinning op kanker zo sterk bekritiseerd.
Blijkbaar zagen onze tegenstanders in dat dit een doorslaggeven-
de doorbraak zou kunnen betekenen voor de overwinning op
deze welvaartsziekte. Het feit dat u dit boek nu in uw handen
houdt is hét teken dat al die juridische aanvallen het wetenschap-
pelijk bewijs niet tegen konden houden.

Onze decennialange strijd voor het recht van de mensen om zich
van  kanker te bevrijden heeft nu ook vele andere anderen geïnspi-
reerd. De laatste tien jaren is het aantal publicaties over het nut van
voedingssupplementen in de strijd tegen kanker flink toegenomen
en uitgeverijen van wetenschappelijke werken hebben hele tijd-
schriften gewijd aan deze nieuwe vorm van gezondheidszorg. 

De overwinning op kanker!   Deel 2: De handel in kanker loopt ten einde.
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Geen macht ter wereld kan een idee bestrijden 
waarvoor de tijd rijp is.

Victor Hugo

Boven: een deel van de aktes over de
meer dan 100 procedures die tegen deze
doorbraak in kankertherapie gevoerd
werden.

Rechts: dr, Rath verlaat in 2007 het
Gerechtsgebouw van Hamburg na een
succesvol verlopen juridische procedure.

Links: natuurgeneeskunde 

Op 1 maart 2011 verscheen in
de Frankfurter Allgemein Zei-
tung (FAZ) een bericht met de
titel: serieuze natuurgeneeskun-
de wordt eindelijk als volwaar-
dig beschouwd
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De decennia durende strijd om de waarheid
boven tafel te krijgen
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De feiten die in dit boek worden opgesomd en
de hierin afgedrukte historische documenten, in
combinatie met de moreel onverantwoordelijke
geschiedenis van de farmaceutische industrie
ten aanzien van de handel in dé ziekte, vormen
een serieuze bedreiging voor deze industrie die
ontzaglijke winsten maakt. 

Door middel van dit boek is binnenkort de hele
wereld ervan op de hoogte dat de financiële
kringen binnen de chemische en farmaceuti-
sche concerns:

• De drijvende kracht waren achter de 1e
Wereldoorlog

• De drijvende kracht waren achter de 2e
Wereldoorlog

• De kankerepidemie gebruiken als belangrijk
instrument voor de uitbreiding van en con-
trole over hun wereldomvattende economi-
sche macht.

Het zou naïef zijn te denken dat deze belang-
hebbenden de verspreiding van ons gedachte-
goed zouden accepteren zonder in opstand te
komen. Hun belangrijkste tegenargument is dat
zij –logischerwijs- de schrijvers van dit boek in
diskrediet willen brengen. 

Op de volgende bladzijden laten wij u een paar
toonaangevende voorbeelden zien van deze
tegenaanval. Wij hebben besloten ze te laten
zien zodat u zelf een oordeel kunt vormen. 

Hoofdstuk IV - Waarom u nog nooit iets heeft gehoord over deze doorbraak
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De gevestigde orde maakt gebruik 
van de sociale media
De gevestigde orde beperkt zich niet tot de geschreven pers (die
zich sterk inzet voor haar belangen) om deze doorbraak te boycot-
ten en om de schrijvers van dit boek en hun onderzoeksteam in
diskrediet te brengen. In toenemende mate nemen ze nu ook hun
toevlucht tot de sociale netwerken op internet. Een voorbeeld
hiervan is “wikipedia”. 

Wellicht beschouwde u “Wikipedia” tot nog toe als een onafhan-
kelijke informatiebron op internet en dacht u dat het een demo-
cratisch medium was in ons informatietijdperk aangezien ieder-
een zijn bijdrage aan deze site mag leveren. 

Niets is echter minder waar! Onder het mom van “democratie”
“vrijheid van meningsuiting” en een “open maatschappij” wordt
Wikipedia ingezet als een middel om de publieke opinie wereld-
wijd vèrgaand te beïnvloeden in het voordeel van de oppermach-
tige farmaceutische en olie-industrieën. 

Een van de grondleggers en belangrijke geldschieter van Wikipe-
dia is George Soros, voorzitter van Soros Fund Management, LLC,
een van ‘s werelds grootste investeerders in de olie- en farmaceuti-
sche industrie. Om hun eigenbelangen te verbergen maken olie-
en farmaceutische concerns gebruik van personen die door hen
gecontroleerd worden en benoemen hen tot zogenaamde initia-
tiefnemers van Wikipedia. 

Zodoende wordt alle informatie die op Wikipedia gepubliceerd
wordt en die in strijd is met de belangen van de olie- en farmaceu-
tische concerns zorgvuldig gecheckt en snel door op de achter-
grond opererende “censuur”  van Wikipedia verwijderd. De
onderwerpen die systematisch verwijderd worden zijn niet alleen
die welke gaan over wetenschappelijk erkende natuurgeneeskun-
de maar ook over onder andere de concurrentie van de sterk in
opmars zijnde alternatieve energie versus de belangen van de
wereldwijde olie- industrie. Het censuurapparaat van Wikipedia
trekt de waarde van alternatieve energie stelselmatig in twijfel en
maakt hun pioniers openlijk belachelijk. 
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46



Wikipedia is geen onafhankelijke democratische encyclopedie
maar een belangrijk mediawerktuig van de gevestigde orde om haar
ongebreidelde macht te verstevigen, versluierd door een internettool.

Verdere informatie hierover kunt u vinden op: 
www.wiki-rath.org

Wij raden u aan het zelf eens uit te proberen!!! Zet u eens een artikel
op Wikipedia over het effect van voedingssupplementen op de
gezondheid, over andere natuurgeneeskundige items of over de voor-
delen van alternatieve energie. Probeert u ook eens te wijzen op de
gevaren van chemotherapie bij kankerpatiënten of de vervuiling van
de aarde door oliemaatschappijen. U zult het zien: een “magische
hand” zal uw tekst op Wikipedia snel doen verdwijnen. 

George Soros D. Rockefeller Peter Thiel

In hun poging hun wereldwijde controle te versterken maken ondernemin-
gen en investeerders gebruik van de sociale media om informatie die hun
wereldmarkt bedreigt in een kwaad daglicht te stellen. Peter Thiel, de
belangrijkste investeerder in het “sociale” netwerk Facebook houdt er zelf
nogal “asociale” waarden op na. “Ik ben van mening dat niet iedereen in
aanmerking komt om van preventieve gezondheidszorg gebruik te mogen
maken” Gezondheidszorg is te belangrijk om aan incompetente regerings-
functionarissen over te laten”. Geen wonder dus dat Thiel nauwe contacten
onderhoudt met D. Rockefeller, dé man die ’s werelds grootste investerings-
maatschappij voor olie- en farmaceutische producten vertegenwoordigt. 

Investeerders met grote belangen
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Samenvatting van dit hoofdstuk

Wij zijn ons ervan bewust dat de informatie in dit hoofdstuk voor
vele lezers nieuw en in zekere zin een uitdaging zal zijn. Wij vin-
den het daarom zinvol de hoofdzaken uit dit hoofdstuk nog eens
samen te vatten.

2. De grootste en meest winstgevende industrie op aarde, de far-
maceutische industrie, profiteert van het voortbestaan van ziektes. 

2. Het doel van investeringsmaatschappijen in chemische- en far-
maceutische producten is de wereldmarkt te beheersen en zo
een wereldwijde monopoliepositie te hebben op de gezond-
heidszorg.

3. Onderweg naar het bereiken van dit doel, het laten prevaleren
van winsten boven mensenlevens, hebben zij al een historisch
succes geboekt, namelijk als aanstichters van beide wereldoor-
logen. 

4. Nadat in het verleden hun poging om op militaire wijze de
wereld te veroveren mislukte, proberen ze heden nu via econo-
mische en politieke middelen hun doel te bereiken. 

5. Via de handel in chemotherapie die wordt aangeprezen als heil-
middel voor de kankerepidemie worden hele volkeren zowel
economisch als politiek afhankelijk gemaakt. 

6. Wij raden u aan bijzonder kritisch te kijken wanneer u officiële
bronnen raadpleegt over natuurgeneeskunde. Deze bronnen
staan namelijk sterk onder invloed van oliemaatschappijen, far-
maceutische concerns en de gevestigde politieke orde die er alle
belang bij hebben de natuurgeneeskunde in een kwaad daglicht
te stellen om zo hun eigen voortbestaan te garanderen. 
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Wij moeten begrijpen dat we
onze gezondheid niet cadeau
krijgen.

Wij moeten ervoor vechten!!!

Dr. Rath
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Waar zwemmen
de zwermen 
in de oceaan

naartoe? 

“wetenschap als kunst” naar een idee van August
Kowalczyck.

“Waar zwemmen de zwermen in de oceaan naartoe? ” 
Is een microscoopbeeld van tandvlees fibroblasten.

Deze foto werd genomen in het Dr. Rath Onderzoeksinstituut 
in Santa Clara, Californië

Breng een virtueel bezoek aan de gehele kunstgalerij op 
www.dr-rath-humanities-foundation.org/exhibition/index.html


