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—deur Johan Jacobs

KANKER
Voorstelle vir 
doeltreff ende 
behandeling

Waarom is kanker vandag so ’n 
groot gesondheidsprobleem? 
Die statistiek toon dat een uit 

elke drie mense met kanker gediagnoseer 
sal word. In my boek, Go Natural, word 
herhaaldelik op die eksponensiële 
blootstelling aan kankerwekkende 
moderne chemikalieë gewys. Die liggaam 
is ontwerp om homself te reinig, te 
beskerm, te onderhou en te genees. Die 
opgehoopte e� ek van die oormatige 
blootstelling aan gifstowwe, ’n dieet wat 
arm aan voedingstowwe is, langdurige 
spanning en ander moderne euwels 
veroorsaak dat die liggaam se oorwerkte 
immuniteitstelsel nie optimaal werk nie. 
Kankerselle word dan nie opgespoor en 
geneutraliseer nie en kry die oorhand.

Daar word gesê dat almal 
kankerselle het, maar dat ’n gesonde 
immuniteitstelsel elke dag kankerselle 
doodmaak. Statistiek wissel, maar dit 
kan tussen 2 000 en 12 000 selle per dag 
wees. Dus, as jy met kanker gediagnoseer 
is, beteken dit dat jy ’n ongesonde, 
oorwerkte immuniteitstelsel het.

R250 
BTW ingesl.

 

GO NATURAL:  
Wisdom for 
Healthy Living  
begelei jou om die GO NATURAL-
dieet te volg wat jou gesin sal 
help om hulle immuniteitstelsel 
optimaal te versterk.

Konvensionele hoofstroombehandeling
Sodra ’n kankerdiagnose gemaak is, sluit die behandeling chirurgie, bestraling en chemoterapie 
in. Ná hierdie prosedures is die kanker hopelik uitgeroei en die pasiënt “genees”. Kanker is egter 
’n simptoom en nie ’n siekte nie, dus is die verwydering van die kanker nie die kuur nie.

Nadat die pasiënt chemoterapie, bestraling en/of chirurgie ontvang het, sal die liggaam 
se stelsels onder nog meer druk verkeer. Ek sê hiermee nie dat die bogenoemde behandelings 
vermy moet word nie – dit het al baie lewens gered. Gebruik dit egter slegs as hulle ’n redelike 
kans op sukses bied en die voordele die giftige newe-e� ekte oortref. Sorg ook dat jy aandag 
skenk aan die onderliggende oorsake. 

Iemand het opgemerk om die simptome met behulp van medikasie uit te skakel, net so 
belaglik is as om die � ikkerende olieliggie in jou motor “reg te maak” deur die gloeilampie te 
verwyder.

Tipiese oorsake van kanker
Hier onder is ’n samevattende lys van die voor die 
hand liggende en gevaarlikste oorsake van kanker. In 
my boek, Go Natural: Wisdom for Healthy Living, word 
dit breedvoerig verduidelik.
1.  Orale patologie (wortelkanaalbehandelde tande en 

kavitasies in die kaak)
2.  Entstofbestanddele, preserveermiddels en DNS van 

geaborteerde babas. (Prof. Judy Mikovits het hierdie 
hartseer werklikheid in haar diepgaande studie 
blootgelê en navorsingsartikels gepubliseer)

3.  Metale, soos kwik in amalgaamstopsels
4.  Suiker en verfynde koolhidrate
 5.  Kleursel, preserveer- en smaakmiddels
6.  Onkruiddoders op voedsel
7.  Tekort aan belangrike voedingstowwe soos 

vitamiene C, B17, D, antioksidante, ens.
8.  Geneties gemodi� seerde voedsel
9.  Suur pH-balans
10.  Chloor in die water en in swembaddens
11.  Galsterige olies en vette in verwerkte grane en 

voedsel
12.  EMF, selfoon- en Wi-Fi-bestraling, 5G 
13.  Tabak en sigaretrook
14.  Swaarmetale soos lood en kwik soos uiteengesit in 

die boek.

1 Optimale voeding: Verander jou dieet en lewenstyl. Dit is die mees logiese 
vertrekpunt. Go Natural bied jou ’n uitstekende gids oor hoe om dit te doen.

2 Mik om vry van gifstowwe te lewe: Verwyder die wortel van die probleem. 
Onthou om alles uit te skakel wat jou immuniteitstelsel onder druk plaas.

3 Natuurlike en alternatiewe behandelingsprotokolle: Bestudeer, selekteer 
en volg ’n aantal bewese, alternatiewe en natuurlike kankerbehandelingsprotokolle. 

As jy jou navorsing doen, sal jy ontdek dat die kure vir kanker al lank gelede ontdek is deur 
pioniers soos dr. Max Gerson, dr. Johanna Budwig, dr. Krebs, dr. Kelley, Bill Henderson, dr. 
Nicholas Gonzalez, die pionier, Jim Humble, en vele ander.

VOORSTELLE OM VAN KANKER TE HERSTEL

•  ’n Streng keto-dieet (suiker uitgeskakel 
en lae of geen koolhidrate) word 
aanbeveel, aangesien kanker nie sonder 
bloedglukose kan oorleef nie.

•  Jou pH-balans. Die gebalanseerde 
keto-dieet is van nature alkalies, maar in 
die geval van kanker, is dit raadsaam om 
minder diereproteïene in te neem, veral 
rooivleis.

•  Vyf tot sewe appelkoospitte per dag en/
of binneaarse vitamien B17. Lees World 
without cancer: The story of vitamin B17 
deur G. Edward Gri�  n.

•  Kannabisolie – doen navorsing oor 
Rick Simpson en die olie. Ek het al met 
baie mense gepraat wat sy metodes 
gebruik het vir die behandeling van 
kankers en gesondheidsprobleme.

•  Sutherlandia-kapsules (kankerbossie). 
Dit word tradisioneel vir verskillende 
siektetoestande gebruik en verbeter die 

4   Monitor jou vordering
Dit is die belangrikste! Om te meet is om 

te weet. Jy moet weet of jy op die regte pad 
is en of daar vordering is. Daar is verskillende 
maniere om dit te doen. Vind ’n metode wat 
vir jou werk. Een van die beste maniere is die 
Navarro-urinetoets (HCG Urine Immunoassay). 
Hierdie akkurate en goedkoop toets is deur die 
onkoloog, dr. Manual D. Navarro, ontwikkel. 
Die toets bepaal die aanwesigheid van 
kankerselle nog voordat tekens of simptome 
ontwikkel. Besoek navarromedicalclinic.com 
vir meer besonderhede.

Ten slotte
Daar is ’n toenemende aantal holistiese, 
geïntegreerde en natuurlikegesondheid-
medici wêreldwyd wat die oorsaak behandel 
en nie die simptoom nie. Bemagtig jouself 
met die feite en waarheid oor geloofwaardige 
alternatiewe genees-middels wat nie deur die 
algemene media onderskryf word nie. 

Geen towerformule nie
Daar is geen towerformule (kitsoplossings)
nie. Jy moet hierdie uitdaging holisties aanpak 
deur al die oorsake te verwyder. Onthou, dit is 
nie net belangrik wat jy inneem nie, maar ewe 
belangrik wat jy verwyder.

Laat ons afsluit met ’n aanhaling van Jessie 
Potter, ’n opvoedkundige en gesinsberader: 
“As jy aanhou doen wat jy voorheen gedoen 
het, sal jy aanhou om te kry wat jy voorheen 
gekry het.” Anders gestel: Jy sal maai wat jy 
saai. Deur die regte dieet, lewenstyl en behan-
deling te “saai”, bemagtig jy jou liggaam om 

homself te genees. 

welstand en immuniteit.
•  Hoë dosisse vitamien C, selfs binneaars.
•  Versapping van groente.
•  Kruie. Sluit vars, rou kruie, soos rooipeper, 

kaneel, gemmer en kno� el by elke ete in.
•  Osoonterapie.
•  Essensiële olies.
•  Rebounding (minitrampolien). Hierdie 

uiters belangrike oefening is drie keer 
per dag nodig om jou liggaam via jou 
limfstelsel te reinig deur dooie kankerselle 
te verwyder.

•  Die Gerson-terapie.
•  Die Budwig-protokol.
•  Dr. Hilda Clark se program om van 

parasiete ontslae te raak.

Hierdie behandelingsvoorstelle moet 
altyd onder leiding van ’n gekwali� seerde, 
natuurlikegesondheidsmedikus 
toegedien word. 

ALTERNATIEWE, NATUURLIKE EN ONDERSTEUNENDE 
VOORSTELLE VIR DIE BESTRYDING VAN KANKER
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