
Wat u kunt doen om kanker
definitief te overwinnen,
voor een gezonde wereld 
voor u en uw kinderen

V.



Stelt u zich eens voor: een wereld zonder kanker. 

Dit boek werd geschreven voor kankerpatiënten, de zorgverle-
ners, politiek verantwoordelijken en – vooral – voor de gewone
mensen.

Wij richten ons in het bijzonder tot jonge mensen die nu werkelijk
een kans hebben om de eerste generatie te worden die kan leven
zonder angst voor kanker.

Of dit fantastische perspectief werkelijkheid wordt hangt slechts
van één ding af: laat het jonge mensen onverschillig of helpen ze
mee om deze levensreddende informatie te verspreiden in hun
vrienden- en kennissenkring en onder collega’s.

Wij adviseren u dit boek vaker dan een keer te lezen om de com -
pacte informatie op iedere pagina goed op te nemen. Soms waren
we genoodzaakt om meerdere onderzoeksresultaten in één dia-
gram verwerken of we moesten 50 jaar geschiedenis in één pagi-
na proppen. Wij moedigen u aan alle feiten en analyses die hier
vermeld worden op hun logica te toetsen. Wees kritisch en ga zelf
na of het klopt wat u hier allemaal leest.

Zoals reeds vermeld in het vorige hoofdstuk zult u tijdens het sur-
fen op internet op negatieve informatie stoten over dit onderzoek
en over de schrijvers van dit boek. Mocht u dergelijke informatie
tegenkomen dan moet u zich eens afvragen van wie die afkomstig
is en wie er profiteert van de verspreiding van dergelijke verwar-
rende informatie. 

Hoe groter het economisch belang is dat investeerders in far-
maceutische producten hebben te verdedigen, hoe harder ze die-
genen aanvallen die hun belangen schaden. De investeringsmaat-
schappijen die belangen hebben in de farmaceutische industrie,
hebben het grootste vermogen aller tijden bij elkaar vergaard. Het
mag dan ook geen wonder heten dat ze leugen op leugen stapelen
om hun belangen veilig te stellen. 
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Gaan we door met de handel in ziekte of
bouwen we aan gezondheidszorg die voor
iedereen bereikbaar is?
Ongeveer twintig jaar geleden heeft ons onderzoeksinstituut het
voortouw genomen in de kentering van wat we aanduiden als
“tijdperk van economische investeringen in ziekte” naar het “tijd-
perk van goede preventie en bestrijding van ziekte”. 

Wij waren er ons terdege van bewust dat we, om deze kentering
in gang zetten, zelf eerst het goede voorbeeld moesten geven.
Daarom hebben wij een internationale researchorganisatie opge-
richt die volledig ondergebracht is in een non-profit stichting. 

De inkomsten en winst uit activiteiten van de stichting worden
volledig aangewend voor nieuw onderzoek en kennisoverdracht
op het gebied van natuurgeneeskunde (zie ook pagina hiernaast).

Er blijft geen geld aan de strijkstok hangen van aandeelhouders of
voor personen, mede hierdoor wordt ons werk meer en meer
gewaardeerd en erkend door andere wetenschappers; wij gaan
immers voor een betere gezondheid en niet voor gigantische win-
sten uit de verkoop van producten die voortvloeien uit ons weten-
schappelijk werk. 

In tegenstelling tot de farmaceuten met “handel in ziekte”, die de
ontwikkeling van nieuwe medicijnen laten afhangen van de te
behalen winsten, laat onze organisatie zich leiden door het zoe-
ken naar een antwoord op gezondheidsvraagstukken waaraan op
enig moment de meeste behoefte is, voor miljoenen mensen en
voor de maatschappij in het algemeen. 

De gevestigde orde ervaart deze ethische omslag als een bijzon-
der onaangename oorlogsverklaring aangezien de multinationale
concerns niet in staat zijn om eveneens vanuit dit principe te wer-
ken zonder hun investeringsmentaliteit prijs te geven. 
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Natuurlijke oplos-
singen voor gezond-
heidsproblemen

Winst voor 100%
naar onderzoek 
en voorlichting

Betere 
gezond-
heidszorg

inkomsten

onderzoek

Deze kring is niet slechts een voorbeeld van hoe onze de orga-
nisatie te werk gaat. Het is ook een model voor de toekomstige
gezondheidszorg die niet meer aangestuurd wordt door handel
in ziekte.

In een wanhopige poging deze onvermijdelijke kentering bin-
nen de gezondheidszorg te vertragen, paste de lobby van de
gevestigde concerns een oude truc toe: ze beschuldigden ons
–de pioniers die aan de bakermat van deze kentering stonden-
van winstbejag. 

Aan deze doorzichtige tactiek schenken wij verder maar geen
aandacht. Mocht u twijfelen aan onze bedoelingen, vraagt u
zich dan eens af “wie profiteert er meer”?

Onze non-profit organisatie staat model 
voor de gezondheidszorg van de toekomst
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Zo gauw de gewone mensen immuun zijn geworden voor de
voorspelbare indoctrinatie van de gevestigde concerns, is er geen
weg meer terug en kunnen we overgaan tot de moderne gezond-
heidszorg.

Op de eerste plaats zal kanker veranderen van een ziekte waar
automatisch een doodvonnis aan kleeft, naar een beheersbare
ziekte. Angst voor kanker wordt omgezet in gerechtvaardigde
hoop. 

Voor patiënten staat de 
diagnose kanker gelijk aan 

een doodvonnis

uiteindelijk
overlijden

Onder druk hiervan accepteren
patiënten de giftige chemo 

als therapie

Patiënten worden
geconfronteerd met
angst voor de dood

Chemo vergiftigt het hele
lichaam van de patiënt

Wij hebben nu de keus:

Alternatief

A
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Zo gauw de gewone mensen immuun zijn geworden voor de
voorspelbare indoctrinatie van de gevestigde concerns, is er geen
weg meer terug en kunnen we overgaan tot de moderne gezond-
heidszorg.

Op de eerste plaats zal kanker veranderen van een ziekte waar
automatisch een doodvonnis aan kleeft, naar een beheersbare
ziekte. Angst voor kanker wordt omgezet in gerechtvaardigde
hoop. 

Behoud van 
gezondheid

Kanker wordt 
een ziekte die te 

behandelen is zoals
ook andere ziektes

Toepassing van 
goed verdraagbare 

biologische natuurge-
neesmiddelen

De patiënt neemt een even-
wichtige beslissing ten aanzien

van de behandeling

Eerlijke hoop door
voorlichting aan

patiënten

Alternatief

B



Doel van dit boek: 
Ontsluiering van de geneeskunde en
democratisering van de gezondheidszorg.
In een groter perspectief gezien levert dit boek een belangrijke bijdra-
ge aan de dringende noodzaak de medische wereld te veranderen.

1. Tot nu toe werd de oorzaak van het ontstaan van kanker ver-
zwegen. Het doelbewust onwetend houden van de massa is
voor de farmaceutische industrie een voorwaarde om hun inef-
fectieve en gevaarlijke farmaceutische producten zoals chemo-
middelen, aan diezelfde massa te kunnen slijten. Dit boek wil
de sluier van mystiek die kanker nog altijd omgeeft, wegnemen
en zo de weg vrijmaken naar een universele werkzame natuur-
lijke behandeling van deze ziekte. 

Dit is slechts een begin. Al gauw zullen er verdere resultaten
volgen waardoor men ook andere ziektes beter zal kunnen
behandelen. 

2. Tot nu toe werd de toekenning van patenten voor farmaceuti-
sche middelen streng gecontroleerd en was deze vrijwel exclu-
sief voorbehouden aan mensen die werkzaam zijn in de medi-
sche zorg. Nu realiseren zich velen die werkzaam zijn in 
medische beroepen dat ook zij bedrogen zijn door de far-
maceutische industrie, die zich onthoudt van elk grondbeginsel
van ethische moraal. Velen geven toe dat ze zich decennialang
hebben laten misbruiken als “buitendienstmedewerkers” door
deze handelaren in ziekte. 

In dit boek staan logische therapeutische oplossingen voor
iedereen en we gaan zelfs een stap verder: een gezondheids-
zorg die niet alleen voor iedereen te begrijpen is maar die ook
nog eens realiseerbaar is! Dit is een voorwaarde voor steeds
meer mensen om zich actief te willen inzetten voor een eerlijke
en betaalbare gezondheidszorg.

De ontsluiering van de medische zorgverlening en democratise-
ring van de gezondheidszorg zijn voorwaarden voor een moder-
ne, op preventie gerichte wereldwijde gezondheidszorg.
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Farmaceutische bedrijven
Handel in de ziekte

Winst maken met de angst en ellende 
van miljoenen mensen

Economisch leegzuigen van hele naties

De rol 
van dit
boek

“onwetendheid” op het gebied 
van gezondheidszorg is de voorwaarde
voor de miljardenhandel in toxische

chemomiddelen.

Miljoenen mensen
sterven aan ziektes
die te vermijden

zijn 

Patiënten en regerin-
gen betalen miljarden

voor gevaarlijke
chemomiddelen

STOP

STOP

STOP



Bevrijding van de gezondheid van de mens

De mens heeft veel vooruitgang geboekt. De uitvinding van de
stoommachine, electriciteit, telefoon en internet zijn slechts enkele
voorbeelden daarvan. In de loop van de geschiedenis zijn er echter
slechts twee uitvindingen geweest die een grote invloed hebben op
ieder mensenleven nu en in de toekomst.

Een van deze uitvindingen is de bevrijding van de geest. Na de uit-
vinding van de boekdrukkunst in de 16e eeuw werden duizenden
boeken in allerlei talen vertaald en daardoor toegankelijk gemaakt
voor iedereen. Overal werden scholen gesticht en in ieder land kwa-
men er universiteiten. Kortom: het 16e eeuwse Europa was de
bakermat van de geestelijke bevrijding. Als gevolg hiervan bloei-
den alle maatschappelijke sectoren op: handel, ambacht, kunst en
ook het politieke leven. Er kwam een einde aan een tijdperk van
duizenden jaren waarin dictatoriale machthebbers hun volk dom
en onwetend hielden. Vanaf die tijd werden mensen uit hun gees-
telijke slaap gewekt, kregen toegang tot informatie over allerlei
zaken en zo begon de ontwikkeling van de moderne, democrati-
sche maatschappij.

De andere uitvinding die de wereld op zijn grondvesten zal doen
schudden is de bevrijding van lichaam en gezondheid uit eeuw -
en van onwetendheid en onnodige afhankelijkheid. De publica-
tie van dit boek opent wereldwijd en wagenwijd de deuren naar
de bevrijding van de gezondheidszorg. 

Het doel daarvan is het voorkomen van welvaartsziekten nu en in
de toekomst om ons daarvan definitief te verlossen. De immense
sommen geld die vrijkomen doordat wij met zijn allen niet meer
afgeperst worden door de handelaars in ziekte kunnen worden
aangewend voor voorzieningen waar grote behoefte aan is, name-
lijk voedsel en werk voor iedereen. De hele wereld staat nu voor
deze belangrijke opgave.  
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16e eeuw: 
de bevrijding van de geest beëindigt de
donkere Middeleeuwen en leidt de
mens naar de Nieuwe Tijd.

Miljoenen boeren grepen de kans om
bij kaarslicht boeken te leren lezen.

... Het duurde 25 jaar voordat Louis 
Pasteur erkenning kreeg voor zijn 
stelling dat micro-organismen de 
oorzaak zijn van infectieziekten

... Hoeveel mensen stierven er in de 
tussentijd?

... Als u toen geleefd had, zou u hem 
Idan niet gesteund hebben?

... Het duurde 40 jaar voordat de ontdek-
king van James Lind, dat citroensap
scheurbuik kan genezen, geaccepteerd
werd. 

... Hoeveel mensen stierven er in de 
tussentijd?

... Als u in die tijd geleefd had, zou 
u hem dan niet gesteund hebben?James Lind (1716 - 1794)

Louis Pasteur (1822 - 1895)

Stelt u zich voor

Stelt u zich voor

Welke bevrijding een mogelijke einde van de
kankerepidemie zal betekenen voor alle 
mensen! En u kunt daaraan meehelpen!

Stelt u zich voor…
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Voorlichting als basis voor 
de moderne gezondheidszorg

De moderne gezondheidszorg zal niet langer het privilege zijn
van enkele beroepsgroepen. Iedereen krijgt het recht mee te
beslissen. Niet alleen patiënten maar de hele maatschappij – van
jong tot oud – moet actief betrokken worden bij gezondheids-
vraagstukken en adviezen over een gezonde manier van leven.
Voedingsadviezen vormen een onderdeel van de basiszorg.

Wij zijn ervan overtuigd dat de inhoud van dit boek snel verspreid
zal worden. Wij weten ook dat alle negatieve reacties afkomstig
van de farmaceutische lobby en de media de snelle en wereldwij-
de verspreiding van dit boek alleen maar ten goede zullen komen. 

U heeft nu de kans om actief mee te helpen aan de ommekeer
binnen de gezondheidszorg naar preventie en bestrijding van
ziekte en het bestrijden van kanker sneller te laten verlopen.

Op onze website World Health Alphabetization kunt u kosteloos
de internetcursus volgen over algemene zorg voor gezondheid en
wat u daaraan zou kunnen doen. Op www.wha-www.org leert u
over

• Nieuwe ontwikkelingen in de natuurgeneeskunde op het gebied
van kanker en andere gezondheidsproblemen zoals hart- en
vaatziekten.

• Met één muisklik kunt u familie, vrienden, bekenden en colle-
ga’s hierover informeren.
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Aanbevolen internetsites:

• www.drrathresearch.org – ons onderzoeksinstituut

• www.dr-rath-health-foundation.org – onze stichting

• www.hpcm.org – contactsite voor zorgverleners

• www.profit-over-life.org – het verhaal over de handel in ziekte

Op www.wha-www.org vindt u informatie over gezondheidszorg
en u kunt deze met één muisklik aan anderen doorgeven.

De strijd tegen onwetendheid door 
wereldwijde voorlichting over gezondheid
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Wat u kunt doen als u ...
Sommige lezers zullen dit boek aan de kant leggen en wat tijd
nemen om na te denken over de vèrstrekkende informatie die ze
gelezen hebben.

Andere lezers daarentegen zullen meteen de behoefte voelen om
de handel in kanker zo snel mogelijk een halt toe te roepen.

Enkele tips over wat u kunt doen indien als u….

• kankerpatiënt bent: Vertel andere patiënten over dit boek en
over uw positieve ervaringen met natuurlijke behandeling of -
therapie.

• arts bent: neem kennis van de wetenschappelijk bewezen
informatie over natuurgeneeskunde, therapeutisch middel bij
de behandeling van kanker en schrijf vooral voor kankerpatiën-
ten in uw praktijk geschikte voedingssupplementen voor.

• therapeut bent: sluit u aan bij professionele verenigingen die
zich bezighouden met natuurgeneeskunde die gebaseerd is op
wetenschappelijke gronden, zoals Health Professionals for Cel-
lular Medicine.

• een winkel heeft in biologische producten: beveel dit boek aan
klanten aan en nodig zorgverleners uit om in uw zaak een
praatje te houden over het nut van natuurgeneeskunde.

• in het onderwijs werkt: neem voedingsleer en voorlichting over
gezondheidszorg op in uw lesprogramma en organiseer buiten-
schoolse activiteiten over preventie door gezonde voeding. 

• politiek verantwoordelijke bent: stel vandaag nog een daad en
zorg ervoor dat iedereen in uw omgeving op de hoogte wordt
gesteld over de doorbraak op gebied van kanker en de vèrstrek-
kende gevolgen daarvan. Hiermee kunt u levens sparen en de
kosten van de gezondheidszorg drukken.
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De informatie in dit boek heeft meer invloed op het leven van
miljoenen mensen dan menig andere organisatie die actief is
in sociale netwerken of op internet.

Het effect van ons gedachtegoed is zo groot dat wij het nodig
vonden om een wereldwijde sociale beweging op te richten
die een vinger aan de pols te kan houden.

De doelstelling van deze beweging spreekt voor zich:
Het bewaken van ons grondrecht op een goede gezondheid,
het recht op een goed leven, het recht op gezonde, niet gemo-
dificeerde levensmiddelen en de bewaking van het recht op
welke basisbehoefte dan ook. Na het lezen van dit boek bent u
zelf in staat te beslissen hoe u het recht op een gezond leven
in uw woonplaats en in uw omgeving het beste bewaken kunt. 

Wij, de schrijvers van dit boek ondersteunen deze Movement
of Life. Als u zich samen met anderen hiervoor sterk wilt
maken dan kunt u gebruik maken van het door ons ter
beschikking gestelde internetplatform.

www.movement-of-life.org

Movement of Life




