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KNKR IS TE VOORKOMEN  

EN TE GENEZEN!  

HET ONGELOOF IN  

DE BIG6 NIET! 

ECHTE REMEDIES* 

(BRON: DE ‘ANDERE’ ARTSEN EN ONDERZOEK VAN ‘ANDERE’ WETENSCHAPPERS) 

 

 

DR. ERNST T. KREBS:  

“MET VITAMINE B17 VOORKOM JE KNKR!”  
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Genesis 1:29 (KJV) 

“And God said, behold, I have given you every herb bearing 

seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in 

the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be 

for meat. 

 

SAMENVATTING! 

 

Beste lezer, wat is wijsheid? Chemo, bestralen en opereren (CBO) of ‘alternatieve’ genezing 

met de BIG6: zuurzakvrucht, vitamine B17, intraveneuze vitamine C, maagzout/baking soda, 

cannabisolie en Nonivrucht? Opvallend is de reactie van reguliere artsen op de BIG6. Niets 

over de patienten die hiermee zijn genezen, wel pagina’s vol tegenwerpingen. Wat is hier 

aan de hand? Schijnbaar zijn er twee soorten artsen. De info in dit leaflet komt van de 

‘andere’ artsen, die bij knkr zaden en vruchten uit God’s apotheek adviseren en géén CBO.    

 

ARTSEN HADDEN GÉÉN INTERESSE IN DÉ REMEDIE TEGEN SCHEURBUIK! 

Van de 16e tot 18e eeuw verloor de Britse Marine miljoenen matrozen aan scheurbuik. Hele 

expedities gingen verloren. Een gotspe, want al in 1535 vertelde een Noord-Amerikaanse 

indiaan en medicijnman aan de Franse ontdekkings-

reiziger Jacques Cartier wat de remedie was tegen 

scheurbuik, nl. een thee van dennenaalden (vitamine C). 

Terug in Frankrijk rapporteerde Cartier dit aan de artsen, 

maar die noemden de medicijnman een ‘kwakzalver’ en 

‘een wilde’. Pas in 1795, 260 jaar (!!) later, begon men 

matrozen te behandelen met vitamine C. Die arrogantie 

had toen al miljoenen matrozen het leven gekost. En 

talloze families verwoest. Een grove schande.    

 

HET BESTAAT, DE STRIJD TÉGEN HET GENEZEN VAN KNKR!  

Le histoire se repète. In de 20ste eeuw hebben artsen, 

medicijnmannen en wetenschappers, waaronder de ontdekker van 

vitamine B17 dr. Ernst Krebs (foto links), uit de Amazone, USA en 

Europa al de oorzaak van knkr ontdekt en remedies 

gevonden om het te voorkomen en te genezen. Maar 

ook zij werden ‘kwakzalvers’ genoemd, bespot op 

nationale tv en hun vergunningen werden ingetrokken. 

Moderne Galilei Galileo’s. Maar ook patiënten die CBO weigeren lopen risico’s. 

Een familie moest uit Engeland vluchten. Een Amerikaan, die zich met cannabisolie van knkr 

probeerde te genezen, kreeg 10 jaar cel voor het bezit van de olie. Feitelijk geldt nu in bijna 
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alle ‘moderne’  landen dat alléén CBO is toegestaan om knkr te behandelen. Daardoor zijn  

vreemde ‘waarheden’ ontstaan: ‘Knkr kán je alleen genezen met CBO!’ en ‘Artsen met 

andere oplossingen zijn kwakzalvers.’ of ‘Ziekte is vreselijk dus zijn de behandelingen dat 

ook.’  Wat is er in hemelsnaam gebeurd met de enige relevante vraag: ‘Geneest het?’ 

  

De BIG6 

Zie onder de waardevolle middelen om knkr te genezen (*).  Hoor het 

van een arts: HTTPS://YOUTU.BE/RFL7S_E7MJS. Vitamine B17 heeft een 

genezingspercentage van 80-90% bij vroegstadiumknkr. Chemo slechts 

2,3 % met regelmatig ernstige  side effects. Apen en koeien eten 

instinctief vitamine B17 door het eten van resp. arbikozenpitten en 

dikkere gras. Maagzout is gebaseerd op ontdekking Nobelprijs ut 1931! Opties genoeg (*)!  

   

(EINDE SAMENVATTING) 

(1) ZUURZAKVRUCHT:  

Geen side effects. Het is ‘gewoon’ food. Ideaal, want het is 10.000 effectiever 

dan chemo. ‘Terminale’ patienten hebben zich met zuurzaksap genezen. 

Tweemaal daags 200 ml. 

(2) MAAGZOUT (BAKING SODA - ZUIVERINGSZOUT):  

Geen side effects. Het is ‘gewoon’ food. ‘Terminale’ patienten hebben zich met 

baking soda genezen. Tweemaal per dag een kop met 2 theelepels baking soda. 

(3) VITAMINE B17 (ARBIKOZENPITTEN):  

Geen side effects. Het is ‘gewoon’ food. ‘Terminale’ patienten hebben zich met 

vitamine B17 genezen. Preventie, 5-7 pitten per dag. Stage-4 knkr? Elk uur 5/6 

pitten. Maximaal circa 60 pitten per dag. 

(4) CANNABISOLIE:  

Geen side effects. Het is ‘gewoon’ food. ‘Terminale’ patienten met hersenknkr 

hebben zich met deze olie genezen. In de ochtend en de avond een paar 

druppels, zo lijkt het.  

(5) INTRAVENEUZE VITAMINE C: 

Geen side effects. Nog 18 % van ‘terminale’ patienten zijn hiermee alsnog 

genezen. Toediening per dag van o.a. 10 gram en meer. 

(6) NONI SAP:  

Geen side effects. Het is ‘gewoon food’. 2x daags een kop zou een ‘terminale’ 

patiente hebben genezen. 

 

 

 

   

Desperate? I would never go for CRS! But then combine CRS with the BIG6. But 

start now!  

                                                                                                                                    

 

https://youtu.be/RFL7S_E7MJS
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INTRODUCTIE!  

 
U heeft waarschijnlijk ‘geleerd’ dat knkr een nauwelijks te genezen 

ziekte is. Zo erg dat ingrijpende behandelingen met CBO (*) nodig 

zijn. Maar er zijn artsen die pertinent CBO afwijzen en die claimen hun patienten vaker en 

zonder bijwerkingen te genezen met zaden/vruchten uit God’s apotheek (Gen.  1:29). Dit 

zijn vitamine B17, IV vitamine C, maagzout, cannabisolie, noni-sap en zuurzak. ‘Terminale’ 

patiënten (*) genezen zich soms nog met de BIG6. God  geeft ons de remedies, maar bijna 

niemand wil van de BIG6 weten. Hoe kan dit?  

 

Wettelijk mag niemand tegen u zeggen dat een bepaald fruit of maagzout ‘geneest’. Hooguit 

dat iets ‘helpt’.  Maar zonder vitamine C in uw sinaasappel of groente wordt u toch echt heel 

ziek. De reguliere arts mag wettelijk niets anders dan het ineffectieve, langzame, dure en 

risicovolle CBO aanbevelen. Een traject met veel kans op blijvende ernstige bijwerkingen (zie 

bijlage). De farmaceutische industrie, dat al het onderzoek doet, kan niets verdienen aan 

fruit en maagzout. Dus uit deze hoek hoort u niets. 

 

Na 50 jaar knkronderzoek met talloze breed uitgemeten ‘doorbraken’ overl*dt  nog steeds 

50 % van de mensen aan knkr. Chemo ‘geneest’ slechts 2.3% (info Dr. Glidden 

www.whydontyourtrythis.com). En hoeveel ‘genezen’ mensen houden ernstige gevolgen 

over aan CBO? Gelukkig zijn er ‘andere’ artsen die een nieuwe weg zijn ingeslagen. Lees 

onderstaand over simpele,  goedkope, natuurlijke en snelle remedies volgens de ‘andere’ 

artsen. Vergeet niet op de links te klikken! 

 

‘ER IS ALTIJD TIJD OM DE BIG6 TE PROBEREN!’  

 

---  INLEIDING 

1.0 Amazing Zuurzak/Soursop!  

2.0 Incredible Apricot kernels/vitamine B17!  

3.0 Based on NOBELPRIZE 1931: Baking soda!  

4.0 Miraculous Cannabis oil!  

5.0 Classic: intraveneuze vitamine C!  

6.0 Modest Noni Juice!  

7.0 Basics of DIY-remedies 

8.0 Appendix: onderzoek/artikelen & CBO-BIJWERKINGEN!   

http://www.whydontyourtrythis.com/
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(Rechts de Zuurzakboom) 

I.0 AMAZING: ZUURZAK/SOURSOP!  

De zuurzakvrucht (zie namenlijst) komt uit  Zuid-Amerika. Smaakt naar banaan/kokosnoot. 

Wetenschappelijk (HTTPS://YOUTU.BE/YMU4P0QKK1M  / HTTP://YOUTU.BE/LICIOM7XBZS)  

werd vastgesteld, dat het 10.000 x krachtiger is dan chemo! U 

leest het goed, 10.000 maal! Gewoon food en dus geen 

bijwerkingen. Het is ook anti-virus, anti-bacterieel en anti-

depressief. Het werkend bestanddeel is zo complex dat het niet 

kon worden gesynthetiseerd (nagemaakt). ‘Dus’ verdween  de 

vondst zuurzak in een bureaulade bij een bedrijf. Gelukkig heeft 

een onbekende held zijn geweten gevolgd. Hij nam ontslag en 

vertelde de wereld van zuurzak. Deze informatie is dus bekend 

dankzij een enorme zelfopoffering van iemand. Dit is waarom u 

nu kunt lezen en profiteren van zuurzak.  

 

Er is ook een zuurzaksupplement. Goedgekeurd door de Food & Drugs Administration (USA). 

Links: HTTP://YOUTU.BE/HW3FA8JYTLS  en HTTP://YOUTU.BE/K_BRM4RHTZU. Onder een testimonial 

van iemand die zichzelf simpel van knkr genas met elke dag  simpel een/twee pakjes ‘Jans 

Soursop’. En 100 % sap is nadrukkelijk het beste!! Blikje onder uit de AH heeft veel suiker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Ymu4p0QKK1M
http://youtu.be/LICiOm7xbzs
http://youtu.be/Hw3fA8jYTls
http://youtu.be/K_bRM4rhtzU
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HTTP://YOUTU.BE/HW3FA8JYTLS:  
 

Mike (USA), picture above, says that he was diagnosed with a rare form of 
leukemia. (somehow it’s always ‘rare’, red.) His white blood count was never more 
than 0.8. He heard from a friend about Soursop. Immediately he started drinking 
the beverage (above-right) Jans Soursop once a day. Very quickly he healed a 
bacterial infection and within weeks he also had a blood count of 6.5. Cured from 
cncr!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/Hw3fA8jYTls
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2.0 AMAZING: ABRIKOZENPIT / VITAMINE B17!  

De abrikozenpit is het best gedocumenteerd. In de pit zit 

gemiddeld 50 milligram vitamine B17 (amygdaline=B17 als 

pil/laetrile=B17 in capsule). B17 zit in mindere mate ook in 

nonivrucht, appel en perzikpitten en amandelen. Het lichaam 

heeft B17 nodig  bij de aanmaak van nieuwe cellen. Een tekort 

betekent celwildgroei. Knkr is dus een tekort aan vitamine B17. 

Dit zeggen twee grote namen:  Dr. L. Coldwell: ‘B17 cures cncr 

all the time.’ (HTTPS://YOUTU.BE/-JSD4YOACSQ)  en E. Griffin:   “Cncr is a deficiency disease. 

That substance is B17'. (HTTPS://YOUTU.BE/LASAVQJQEGQ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo simpel? Ja, scheurbuik was ook een vitamine C tekort.  Het eten van ‘slechts’ een sinaas-

appel of citroen was voldoende. Reguliere geneeskunde doet niets aan B17-tekort. De 

Hunza-people eten als snack per keer soms wel 30-50 pitten. En de vrouwen doen 

abrikozenpittenolie op het gezicht. Geen tekort aan B17 bij de Hunza! En geen knkr.  

 

 

 

 

 

 

 

Boven, de pit  zit in de ‘pit’. En foto Hunza-families die abrikozenpitten drogen. http://www.e-stilo.net/huldaclark/Abrikozenproject.htm 

 

ZO WERKT VITAMINE B17  

B17 is een neutrale gezonde verbinding tussen cyanide en benzeldahyde (zie verder). Deze 

stoffen komen slechts vrij door contact met het enzym ‘betacluxcydine’. Dat enzym zit alléén 

in knkrcellen. Bereikt B17 de knkrcel dan maakt het enzym het ‘pakketje’ open en cyanide en 

benzeldahyde vernietigen de knkrcel. B17 doet exact wat we willen! 

 

 

https://youtu.be/-jSD4YOACsQ
https://youtu.be/lASAVQjQEgQ
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B17: DE RESULTATEN! 

De heer E. Griffin (auteur  ‘A world without cncr’) meldt de 

volgende excellente resultaten! Na ontdekking knkr 

meteen B17 geeft circa 85% kans op genezing. Na CBO, 

CBO vernietigt  ook het afweersysteem, nog steeds circa  

15 % kans op genezing met B17. Niet slecht n.m.m. 

 

HOEVEEL B17 MOET IK ETEN?   

B17 zit in 1400 gewassen, maar de hoogste concentratie zit in abrikozenpitten. De pitten zijn 

gewoon food. Een officieel (internationaal) behandelprotocol bestaat dus niet. Artsen 

zeggen bij stage-4 knkr op slecht doorbloede plekken bvk. 6 x per dag een 500mg laetrile-

capsule (laetrile is B17 in capsules - te koop op internet) in Leatrile Case Studies (boek 

onder). Of wellicht (maar onderzoek zelf uit video’s en onderstaande boeken)  3x maal  

per dag een smoothie met veel abrikozenpitten (circa maximaal 60 per dag?) i.c.m. zuurzak 

en maagzout?! N.m.m. pitten goed kauwen voor maximaal effect en met melk opdrinken! 

Melk is dé manier voor makkelijke opname van stoffen in het lichaam. Bij mens en 

gewervelde dieren geeft bijna elke moeder haar kinderen melk. Deze methode gebruikt men 

in ziekenhuizen. (Noot: amaretto is processed en dus geen alternatief voor de pitten!) 

 

HERSTELTIJD EN PREVENTIE (!!)    

Ter preventie per dag 3-5 abrikozenpitten, volgens Griffin.  Ik 

eet ongeveer 10-15 pitten per dag en voel mij er uitzonderlijk 

goed bij. B17 werkt meteen. Dat is het belangrijkste. Volledig 

herstel lijkt minimaal een aantal weken te duren. Maar tijd is 

niet zo belangrijk, wel n.m.m. dat genezing (*) begonnen is. 

Natuurlijk afhankelijk van het stadium en waar in het lichaam 

het zit. Soursop en Maagzout lijken sneller te werken omdat het vloeibaar is en makkelijk in 

het bloed wordt opgenomen. Combineren?   

 

BIJWERKINGEN?  

Geen. B17 is gewoon food en dus gewoon gezond, aldus artsen! Net als zuurzak. De pitten 

smaken wel bitter. Zuurzak smaakt lekker! Extreme hoeveelheden van wat dan ook zijn nooit 

gezond. De Hunza-people eten 60 pitten als snack. U kunt dus wel een potje breken.   

 

DE PITTEN BEWAREN  

De abrikozenpitten tijdig verversen. Pitten zijn makkelijker te verteren als je ze 4-5 uur hebt 

laten weken in water. Vochtige pitten kan je goed bewaren in de ijskast. Bewaar 

bijvoorbeeld maximaal 7 dagen een hoeveelheid in de ijskast. Restant bijvoorbeeld in krant 

wikkelen en bewaren in vriezer om ze goed te houden. 
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DE SINISTERE STRIJD TÉGEN UW GENEZING! HET BESTAAT ECHT! 

‘A World Without Cncr’ van E. Griffin bestaat uit 350 pagina’s strijd door ‘wetenschap’, 

overheid en bedrijven TEGEN vitamine B-17 (Laetrile). B-17 verloor. Ondanks de nadruk-

kelijke verklaringen van artsen dat Laetrile van knkr geneest, is Laetrile tot op de dag van 

vandaag in de USA verboden. Mensen worden opgesloten. Ook nu. Onder wat Ernst  Krebs 

had te verduren en wat ’wetenschap’, overheid en instanties ook nu nog valselijk beweren. 

 
1.Wikipedia: ‘It (vitamin B17 red.) was promoted in a modified form called laetrile as a cncr cure by Ernst T. Krebs, Jr. under 

the name "Vitamin B17", but studies have found it to be ineffective. It is also not a vitamin, and can cause cyanide 

poisoning. The promotion of laetrile to treat cncr has been described in the scientific literature as a canonical example of 

quackery, with Irving Lerner of the University of Minnesota describing it as "the slickest, most sophisticated, and certainly 

the most remunerative cncr quack promotion in medical history."  

 

2. Bedreiging dr. E. Krebs and dr. A. Harris:  "After presenting a rather effective lecture on cncr…the windshield was shot 
out of my car on the road back to San Francisco. The next night the glass window in the tail gate was shot out (300 miles 
removed from the first shooting). The police said, 'maybe someone is trying to tell you something'.  The late Arthur Harris, 
M.D. was threatened by two men with assassination if he continued to use laetrile. Since that time we have de-
centralised the work so that, if any two of us are shot out of the saddle, it will have only a slight negative effect on the 
program."---Dr. Ernest J. Krebs Jr. discoverer of vitamin B-15 en B-17.” 
 
3. Opsluiting Dr. E. Krebs::: "Dr. Ernest J. Krebs, Jr., and his secretary ...began serving a six-month prison term in May 
(1983) in the San Francisco County Jail.  (They) were found guilty of continuing to promote the merits of Laetrile in cncr 

therapy in violation of terms of probation they had originally secured following their 1973 conviction." - Choice, 1983. 

 
4. Instanties wereldwijd, ook in Nederland, nu over B-17: ‘De abrikozenpitten bevatten cyanide en leiden tot coma en 

dood.’ En ‘In onderzoeken is geen enkel effect op knkr vastgesteld’. Maar in de pitten zit geen pure cyanide, maar een 

verbinding met cyanide en dat heet vitamine B. Zonder deze vitamine  wordt je heel ziek. Lees het onderstaande.  
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 Amaretto wordt al 400 jaar gedronken en krijgt zijn smaak van …. abrikozenpitten! 

 Water is een verbinding  tussen het brandbare waterstof en zuurstof. Apart zijn die 

stoffen extreem brandgevaarlijk. In de verbinding blussen we er vuur mee. 

 Tafelzout bestaat uit het giftige sodium en giftige chlorine. In de verbinding is het 

gezond en nodig voor uw lichaam. U doet het elke dag op uw eten! 

 Vitamine B17 bestaat uit het giftige cyanide en giftige benzeldahyde. Maar in de 

abrikozenpit zit een gezonde neutrale verbinding tussen beide stoffen: VITAMINE 

B17!  

 

 

 

 

 

 B12 is essentieel voor uw gezondheid en bestaat net als B17 ook uit een natuurlijke 

en dus neutrale gezonde verbinding met o.a. cyanide! Vitamine B12 zit gewoon in 

vlees, vis, melkprodukten en eieren. En in voedingssupplementen. 

 Probleemloos at ik 90 pitten in 3 dagen. De Hunza 50 pitten per keer als snack.  

 Volgens E. Griffin bestaat met B17 circa 85% kans op genezing. In een heel laat 

stadium nog steeds circa 15 % kans op genezing. Geweldige percentages!! 

 Steve McQueen werd genezen van knkr met B17. Hij overleed aan asbestknkr (*).   

 Er is heel veel onderzoek dat aantoont dat B17 werkt (zie bijlagen). 

 Hieronder een testimonial uit www.myapricotseeds.com/testimonies.html : 

 
Testimonial: ‘Mijn schoonmoeder werd 12 jaar geleden naar huis gestuurd met een prognose van 2 
weken ivm borstknkr met uitzaaiingen naar de lymfeklieren. Tijd om te discussiëren had ze niet. Ze 
begon onmiddellijk met elk uur 5 abrikozenpitten te kauwen tot een max van 50 pitten per dag.  
ZE LEEFT NOG STEEDS! Ter preventie eet ze nu 5-7 pitten per dag, om te voorkomen dat de ziekte 
weer de kop opsteekt. Artsen in Anthonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis ‘begrijpen er niets van’. 
 

 

YOUTUBE’S EN BOEKEN OVER B17 
HTTPS://YOUTU.BE/A1FUMAO0T0K - HTTPS://YOUTU.BE/XHIXR43BHZ4 -  HTTPS://YOUTU.BE/SBFKIFZ1RR4   

HTTPS://YOUTU.BE/-JSD4YOACS  - HTTPS://YOUTU.BE/-JSD4YOACSQ - HTTPS://YOUTU.BE/Q51WAJJ5D9C    

HTTPS://YOUTU.BE/LASAVQJQEGQ  - HTTPS://YOUTU.BE/XHIXR43BHZ4 - HTTP://YOUTU.BE/IZDH3L4ZJGS   

HTTP://VITAMINB17.NET  

www.creationliberty.com/articles/cureforc*ncer.php  (of copy/paste of zoeken in YouTube op 

‘Apricot Kernals’ ‘Noni’)  

 

Edward Griffin schreef boek ‘World without c*ncer’ in 1970! Lees ook ‘Laetrile Case Histories’. 
Bestellen via o.a. Amazon.co.uk: 
 

http://www.myapricotseeds.com/testimonies.html
https://youtu.be/a1fumAO0t0k
https://youtu.be/XHiXR43BhZ4
https://youtu.be/SbfKIFz1RR4
https://youtu.be/-jSD4YOACs
https://youtu.be/-jSD4YOACsQ
https://youtu.be/Q51waJJ5D9c
https://youtu.be/lASAVQjQEgQ
https://youtu.be/XHiXR43BhZ4
http://youtu.be/IZDh3L4zjgs
http://vitaminb17.net/
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3.0 BASED ON NOBELPRIZE 1931: BAKING SODA!!  

 

BAKING SODA =  MAAGZOUT =  SODIUM 

BICARBONAAT = ZUIVERINGSZOUT. Bekijk 

s.v.p deze links: HTTP://YOUTU.BE/GRTRM8TK4D4 

en HTTP://YOUTU.BE/NAMYAOICSSI). Bloed is 

normaal niet zuur en dat heet alkaline. Het 

lichaam werkt continue om dit zo te 

houden. Maar het wordt toch vaak  zuur 

door ons moderne eten en drinken 

(processed food) en knkrcellen leven van 

zuur bloed, aldus Nobelprijswinnaar 1931 dr. Otto Warburg (links). Op de foto’s linksonder 

en midden zie je zuur bloed. De rolletjes zijn rode  bloedcellen (zuurstoftransport)  die zich 

opstapelen als muntjes. Zo  beschermen ze zich tegen het zuur. Witte bloedcellen (foto 

midden onder) ruimen cholesterol en bacteriën op, zien er inactief en slecht uit. Maagzout 

herstelt normaliter het bloed weer alkaline/base/PH7.3. Knkr kan niet tegen gezond bloed 

(foto rechtsonder) en verdwijnt. Onderstaande drie foto’s zijn van het bloed van dezelfde 

persoon! (HTTPS://YOUTU.BE/UVZMKQL0WWI EN HTTPS://YOUTU.BE/9VHHE55S9RG).  

 

   

 

 

 

 

 

http://youtu.be/Grtrm8tk4d4
http://youtu.be/NAMYAoiCSsI
https://youtu.be/UvzMKQL0wwI
https://youtu.be/9vhHe55s9rg
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Om knkr te genezen, moet je bloed dus alkaline zijn. Doe je door dagelijks twee koppen  

water te drinken met in elke kop opgelost twee theelepels maagzout met bv. wat stroop 

voor de smaak, volgens een ex-patient in bovenstaande link.  Twee koppen per dag. Paar 

weken volhouden en schoon. Eer aan de ontdekkers de Duitser dr. Otto Warburg en de 

Italiaan dr. Simoncini.  Soursop en maagzout opgelost in water komen makkelijk in het 

bloed.  Preventie? Veel unprocessed food is heel belangrijk. Hoeveel maagzout? Test 

gewoon uw PH-waarde met zgn. PH-teststrips verkrijgbaar bij 

drogist (foto rechts) dan bepaal dan hoeveel maagzout u nodig 

heeft. 

 

 

 

 

DR. WHITTAKER, een cardioloog, stelt dat maagzout géén invloed heeft op bloeddruk. Maagzout is 

sodium (= natrium) bicarbonaat. Zout is sodium chloride. Twee totaal verschillende substanties. 

H 
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DR. OTTO HEINRICH WARBURG won de Nobelprijs in 1931 omdat hij aantoonde dat knkr NIET kan 

overleven in een zuurstofrijke omgeving (alkaline bloed) en juist WEL in een zure zuurstofarme 

(acidic bloed) omgeving. Warburg was Joods, maar genoot bijzondere bescherming onder Adolf 

H*tler vanwege zijn knkronderzoek. H*tler had namelijk zijn moeder verloren aan knkr en vreesde 

dat hij het ook kreeg (Meer informatie in bijlagen.) 

 

4.0 AMAZING: CANNABISOLIE!  
Corry Yelland genas zichzelf van dikke darm knkr met cannabisolie (zie rollingstoned.nl). 

Onderstaand Kristina Marie die de  moed had om chemo te weigeren en zichzelf probleem-

loos genas met cannabisolie van ‘ongeneesbare’ hersentumor.  Zonder (psychische) bijwer-

kingen of amputaties! Zie onderstaande  video. Ook geen officiële protocollen: 

(HTTP://WWW.ACTIVISTPOST.COM/2013/04/24-YR-OLD-REJECTS-CHEMO-CURING-BRAIN.HTML)  

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://www.activistpost.com/2013/04/24-yr-old-rejects-chemo-curing-brain.html
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Bij David Hibbitt (foto’s onder - HTTPS://YOUTU.BE/SSFVUWBIIVO) werd in 2012 stage-3 

darmknkr vastgesteld. Na chemo, bestraling en chirurgie kreeg hij alsnog te horen dat hij 

‘terminaal’ was. Een vriend gaf hem de tip om cannabisolie te proberen. David genas zichzelf 

met deze olie binnen 6 maanden!  Natuurlijk werd dit vertaald door artsen en media als een 

‘miraculeuze ‘genezing. Onzin. Cannabisolie werkt gewoon uitstekend tegen knkr. Waarom 

roepen de artsen niet ‘Een kuur die werkt, eureka!’? Genezing van knkr is blijkbaar niet 

belangrijk voor ze. Niet-bestaande clinical trails, die ook nooit opgestart worden, zijn ‘veel 

belangrijker’. Zie onder hoe ‘enthousiast’ de behandelende Engelse arts reageerde op de 

genezing met cannabisolie. 

 

 

 

 

 

 

 
David’s doctor: 'At the moment there isn't good evidence from clinical trials to prove that 
they can safely and effectively treat cncer (met cannabisolie, red.) in patients. Researchers 
are collecting patients' experiences to build a picture of whether these treatments are 
helping or not, although this is weak evidence (David genas!, red.) compared to properly-
run clinical trials.’ Eh, maar ….. is een genezing niet ALLE bewijs dat je nodig hebt?!  
 

VOOR DE GELOVIGEN ONDER ONS. Jezus presenteerde ook niet eerst een zgn. 

dubbelblind grootschalig jarenlang medisch onderzoek waarvoor een miljoenenbudget 

nodig was. En waarna andere bevooroordeelde wetenschappers en industrie de 

onderzoeksresultaten weer marginaliseerden. Christus kon genezen en Hij genas. Zo is het 

n.m.m. ook met de BIG6. Ze werken gewoon en zonder bijwerkingen. 

 

 
Cannada/October 2015. Life bounced back!!! 
My name is Isaac. Three years ago, after a prostate biopsy, I was given the diagnosis of 
aggressive Stage III adenocarcinoma. The urologist made appointments for me to start 
radiation and maybe chemo. Rather than die from the medical treatment, I would do the 
cannabis cure. A friend made me cannabis butter. In three months the primary c*ncer was 
gone. I killed off the metastases in the next three months. Now I just take a maintenance 
dose of locally produced hash oil that is 1: 1 THC: CBD with about a 30 % potency . This 
will certainly keep me clear of c*ncer, anywhere, for ever. All I had was very weak 
cannabutter. If you have c*ncer please dont die in silent, email dr RSO via 
 ricksimpsoncannaoil@gmail.com (olie ook in Nederland te verkrijgen, red) 
 

 

https://youtu.be/SSfVuWbiIvo
mailto:ricksimpsoncannaoil@gmail.com
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http://www.whydontyoutrythis.com/2014/07/cannabis-oil-cures-8-month-old-infant-of-

cncr-dissolving-large-inoperable-tumor-in-8-months.html 

 
Dr. William Courtney: ‘The western medical mind has a very hard if not impos-

sible time trying to understand the diverse actions of Cannabidiol.” He explains 

how his youngest patient who is 8 months old, had a very massive centrally 

located inoperable brain tumor. The child's father pushed for non-traditional 

treatment utilizing cannabis and put cannabinoid oil on the baby's pacifier 

twice per day, gradually increasing the dose. Within two months there was a 

dramatic reduction (picture below, red.).” Dr. Courtney pointed out that the 

success of the cannabis approach means that “this child… is not going to have 

the long-term side effects that would come from a very high dose of 

chemotherapy or radiation....” (cured!, red.)  

  

 

5.0 TOP CLASSIC INTRAVENEUZE VITAMINE C 

Vitamine C wordt maar moeizaam via groente en fruit in ons bloed 

opgenomen. Daarom kiezen artsen bij knkr voor INTRAVENEUZE Vitamine C! 

Vitamine C werkt uitstekend tegen knkrcellen en is 100 % veilig, aldus deze 

artsen waaronder Australische Professor dr. Ian Brighthope. Kijk op: 

HTTPS://YOUTU.BE/RFL7S_E7MJS 

HTTP://YOUTU.BE/DGBDNNFOTWM - HTTPS://YOUTU.BE/VTXSTGGRVKY In de YouTubes gaat na heel 

succesvolle intraveneuze toediening C een patient  ook nog  voor Lypo Spheric Vitamine C 

dat veel beter in het bloed wordt opgenomen dan vitamine C via fruit. 

Lost slecht op in 

water. Ander sap 

om het in op te 

lossen?  

 

 

http://www.whydontyoutrythis.com/2014/07/cannabis-oil-cures-8-month-old-infant-of-cancer-dissolving-large-inoperable-tumor-in-8-months.html
http://www.whydontyoutrythis.com/2014/07/cannabis-oil-cures-8-month-old-infant-of-cancer-dissolving-large-inoperable-tumor-in-8-months.html
https://youtu.be/Rfl7s_E7Mjs
http://youtu.be/DgbdNNfotwM
https://youtu.be/vTXSTGGRvKY
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6.0 BESCHEIDEN NONI JUICE/SAP 

 

Een bijzonder  veelzijdige vrucht. Klink op de onderstaande links van de presentatie van Dr. 

Neil Solomon die stelt dat er 221 redenen zijn om Noni te drinken. Natuurlijk  i.v.m. knkr, 

maar schijnbaar nog 220 andere redenen. 
DEEL 1: HTTP://YOUTU.BE/8QCKDJCTH7G   

DEEL 2: HTTP://YOUTU.BE/5UPV0QPHDFE  

DEEL 3: HTTP://YOUTU.BE/53W5S9PRPTE  

Zie ook deze video’s:  HTTPS://YOUTU.BE/25Q09RPVYKQ OF 

HTTPS://YOUTU.BE/GUVQY0OJOSM OF 

HTTPS://YOUTU.BE/XDWPR7WUY0CHE OF  

HTTPS://YOUTU.BE/R3BALXR5C3O OF HTTPS://YOUTU.BE/4OFKYMU5YOW. 

 

Noni heeft een onprettige weeige kaassmaak. Een Amerikaan die getrouwd is met een 

Vietnamese zegt dat in haar dorp in Vietnam geen knkr voorkomt. Men eet regelmatig noni. 

Ook hier geen officieel protocol want ‘natuurlijk’ is  er ook hier geen interesse bij de 

reguliere artsen. Twee keer per dag zes maanden lang een glaasje Noni juice, zou werken 

tegen knkr.  ‘Er zijn 221 redenen om Noni Juice te drinken.’ volgens dr. Neil Solomon. Knkr, 

maar ook o.a. diabetes, astma en arthritis. Zie ook: HTTPS://YOUTU.BE/MA71UXI4HVO 

 

 

 

 

 

 

Noni Juice (ik heb geen commercieel belang) o.a. via: http://www.noni-express.com 

http://youtu.be/8QCkdjcTh7g
http://youtu.be/5uPv0QphDFE
http://youtu.be/53w5s9prPTE
https://youtu.be/25Q09RPVYKQ
https://youtu.be/GUVQY0OJOSM
https://youtu.be/XDWPR7WUY0CHE
https://youtu.be/R3BALXR5C3O
https://youtu.be/4OFKYMU5YOW
https://youtu.be/mA71UXi4hvo
http://www.noni-express.com/
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7.0 BASICS BIG6!  

Fruit en maagzout zijn gezond, lekker, noodzakelijk en geneeskrachtiger dan medicijnen als 

het om knkr gaat, aldus artsen, patiënten en onafhan-

kelijk onderzoek. Medicijnen zijn vaak niet meer dan 

slechte synthetische klonen van ideeën uit de natuur. 

Zelfs aspirientjes zijn niet onschuldig. Jaarlijks gaan 

duizenden Amerikanen naar Mexico voor B17-

behandelingen. 

 

BIG6 OF CBO?  

Als de BIG6 niet bestond, had je geen keuze. Maar de BIG6 bestaat wél! Kijk op 

HTTPS://YOUTU.BE/GWLRFNJICEM  en HTTP://YOUTU.BE/NAMYAOICSSI.  Laten we het simpel 

houden. Na alle verschrikkelijke CBO-behandelingen en nádat ze waren opgegeven door de 

reguliere zorg, zijn veel mensen alsnog met de BIG6 genezen! Dus waarom het paard achter 

de wagen spannen? Waarom niet gewoon beginnen met de BIG6? Altijd het beste elftal 

eerst opstellen, zou Johan Cruijff zeggen. Twijfel? Begin er direct mee en vraag elke  maand 

een nieuwe MRI (*). Dat zou ik doen.  

 

   
DIAGNOSE BIJ DE ARTS. BIG6 THUIS. MAANDELIJKS EEN MRI! 

 

 

Wat heb je liever? Maandenlange (of langer) CBO-behandelingen, met vaak (verschrikkelijke) 

fysieke en psychologische bijwerkingen (kijk in appendix) en regelmatig (preventieve!) 

amputaties van organen en/of ledematen, waarbij, als de CBO als slaagt,  de knkr nog kan 

terugkomen ook. Of dagelijks een paar pitten eten, een mok opgelost maagzout drinken, de 

lekkere zuurzak drinken en/of dagelijks een paar druppels cannabisolie? Zonder 

bijwerkingen. En als je de BIG6 een beetje erin houdt, blijft knkr nog weg ook. N.m.m. een 

no-brainer. CBO is al 50 jaar oud en n.m.m. een gevaar in zichzelf. De effecten van CBO: 

 Door tijdverlies groeit knkr en verspreidt zich! 

 Het immuunsysteem wordt (ernstig) beschadigd! 

 Maakt je zwakker. Vraagt veel energie van het lichaam! 

 Operatie verspreidt mogelijk knkrcellen! Echt risico! 

 Verspreide knkr is mogelijk agressiever dan de eerste! 

 Omgaan met 70 andere CBO-bijeffecten (zie bijlage) 

 Eerst CBO en dan BIG6 betekent minder kans van   

 slagen voor BIG6.   

 

https://youtu.be/gWLrfNJICeM
http://youtu.be/NAMYAoiCSsI
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TRAP NIET IN DE SUBTIELE VERLEIDING!                                                                                                  

Ja, de aantrekkingskracht en het gemak van het eens zijn met de reguliere arts is groot. En 

de aantrekkingskracht van ‘Iedereen gaat toch voor CBO?’ Ook groot is de 

aantrekkingskracht van schijnbaar ‘simpele  oplossingen’ zoals pillen, bestralen en snijden. 

En de ‘friendly happy  talk’  in ziekenhuizen voelt ook heel prettig. Maar dat zijn allemaal 

luchtkastelen. Het gaat om jou en jouw familie en dus alleen om genezing. Onthoud het. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE DEL RIO HOSPITAL (CLINIC) CLAIMS NEARLY 

A 100% RECOVERY RATE WITH THOSE WHO HAVE 

NOT YET BEEN BURNED UP WITH CHEMO AND 

RADIATION WITH LARGE AMOUNTS OF ORGAN 

DAMAGE. Del Rio Hospital has a 21-day therapy in which they include the typhoid 

vaccine, the B17 (9 grams per day), pancreatic enzymes, vitamin C and the actual whole 
foods that contain the B17 and the pancreatic enzymes (apricot seeds and pineapple 
juice). No other clinic or hospital in the world uses this powerful protocol, just parts of it. 
Del Rio hospital has been the orthodox relative of Cydel Clinic. It has opened its doors to 
alternative medicine, making use of the accumulated experience of it's directors and 
doctors of over more than 25 years. The great Dr. Manner pioneered these clinics. 
http://www.1cure4cncr.com/protocol.htm 

 

 

http://www.1cure4cncr.com/protocol.htm
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ALS HET ZO GOED WERKT, NAM TOCH IEDEREEN THE BIG6?  

Nee, toch niet. Artsen in Nederland en de USA mogen 

B17 of zuurzak of maagzout e.d. niet voorschrijven 

omdat het geen officiële geneeswijze is. Maar zonder 

bijvoorbeeld vitamine C gaat het toch echt heel slecht 

met u, toch mag de sinaasappel geen geneesmiddel 

genoemd worden. Om vanzelfsprekende redenen mag 

je niet zomaar iets verkopen als ‘geneesmiddel’. Daar 

valt dus helaas ook fruit en groente onder. U zult 

daarom alleen horen dat groente of fruit ‘gezond’ is of 

‘helpt’ en niet dat het ook geneest. En bijna niemand 

informeert elkaar en het vertrouwen in de arts 

onaantastbaar. Daarom weet bijvoorbeeld slechts een enkeling van de excellente 

eigenschappen van het al 60 jaar geleden (!) ontdekte vitamine B17.  

 

TO GOOD TO BE TRUE?  

Er zijn nooit garanties. Zeker in de geneeskunde niet. Want iedereen is anders. Maar de BIG6 

(vitamine B17, zuurzak etc) zijn volgens artsen uitstekende do-it-yourself (diy) remedies 

zonder bijwerkingen. Alles te winnen. Niets te verliezen. Enig probleem dat ik zie, als niet 

arts, dat u al medicijnen slikt tegen bv. bloedarmoede. Tja, overleggen met de arts, omdat 

hij weet van chemische geneesmiddelen.  

 

DIENEN ARTSEN ALTIJD JOUW BELANG?  

Artsen kunnen geweldige dingen doen, maar CBO geneest niets en niemand. CBO is feitelijk 

niet meer dan vergiftigen, branden en snijden. ‘Iedereen’ kan zo ‘genezen’. Heb je een knie-

probleem? Dan amputeer je het been. Dat is CBO. En de knkrcellen kunnen nog terugkomen 

ook. Artsen doen veel goed werk, maar zijn anti-alles wat niet past in hun protocol. Niet in 

het protocol=niet klinisch bewezen en dus kwakzalverij. Onder een Engels echtpaar dat zelfs 

moesten vluchten voor artsen. En zelfs door die artsen de gevangenis in moesten. Maar ze 

redden wel de gezondheid van hun zoontje. 
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INTERNATIONAAL ARRESTATIEBEVEL!? 

September 2014. Bij de vijf jaar oude zoon van 

Brett and Naghmeh King werd een hersent*mor 

verwijder in het  Southampton hospital in 

Engeland. Maar de artsen gaven het kind nog 

geen 4 maanden en wilden het  hersen-

bestraling geven. De ouders waren bezorgd om 

de bijeffecten en wilden liever een zgn. Proton 

Beam Therapy (PBT) in Praag. ‘Natuurlijk’ 

maakten de artsen dit idee belachelijk. De 

ouders vluchtten met hun zoon naar Spanje. 

Het ‘barmhartige’ ziekenhuis (dat toch geen 

remedie had) regelden bij de politie een 

international arrestatiebevel i.v.m. ‘verwaar-

lozing’, want: ”Deze actie bracht de jongen in 

gevaar." aldus de medische staf.  Unbelievable. 

Welk gevaar? Het ziekenhuis had niet eens een 

remedie! N.m.m. puur broodnijd. De ouders (zie 

foto) werden in Madrid opgepakt en in de cel gezet. Na een paar dagen kwamen ze vrij, 

maar zij kunnen nog steeds Engeland niet in. Hun zoon werd wel genezen in Praag zonder 

side effects. (Notitie: de oorzaak van de knkr is n.m.m. nog steeds niet behandeld.) Altijd 

het oordeel  van de arts accepteren is blijkbaar een dwaasheid, maar velen ontbreekt het 

aan assertiviteit.  

 

 
ARTSEN KUNNEN VEEL, MAAR ZIJN OOK GEWOON MENS. ONZE FAMILIE HEEFT 3X VOORKOMEN DAT 
ARTSEN DODELIJKE FOUTEN MAAKTEN. OOIT DACHTEN ARTSEN DAT HANDENWASSEN OVERBODIG WAS. 
DAT ROKEN GEEN KWAAD KON. DAT ADERLATEN GENAS. GEORGE WASHINGTON STIERF DOOR ADERLATEN. 
ARTSEN BIJ WET KUNNEN EN MOGEN JE NIET ADVISEREN OVER ECHTE MAAR ON-OFFICIELE REMEDIES.WIL 
JE TOCH CBO? COMBINEER DAN! MAAR START ASAP MET DE BIG6! HET IS GEWOON FOOD!!!!!!!!! 

 

 

WAAR KUN JE DE BIG6 KOPEN?  

Zelf heb ik geen enkel commercieel belang, maar ‘bittere abrikozenpitten’ (per kilo circa € 

17,95) te koop via bewustwinkelen.nl. Zuurzak in poedervorm (er bestaan ook tabletten) 

gekocht via de health-winkel.nl. Blikjes zuurzak (soursop) bij oosterse afdeling in de Albert 

Heijn. Bijzonder lekker, maar bvk zonder suiker!! Zuurzak (graviola) geloof ik het beste vers. 

Te koop in blik en ingevroren vruchtvlees bij bv. Oriental Supermarkt. Jans-minipakjes 100 % 

sap genazen immers. De Jans is niet zo makkelijk te krijgen. Elke dag een glas melk met 

Graviola poeder (makkelijk voor kinderen!) is wellicht een uitstekend alternatief. Maagzout 
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bij drogist. Cannabisolie even checken op internet. (wettelijk toegestaan?). Laetrile (bv 500 

mg) te koop via internet. Noni Juice redelijk goedkoop via: http://www.noni-express.com 

 

ER ZIJN NOG VEEL MEER REMEDIES! 

Er zijn veel mogelijke DIY-remedies (do-it-yourself) op Internet/YouTube.  Ik vond ook nog 

drinken van Essiac tea, Kurkuma (Tumeric) in tabletvorm,  Aloe Vera en technieken als  

toegediende geïoniseerde zuurstof (dit is wel conform ontdekking dr. Warburg – zie onder).  

De "Donder god klimplant" of Lei gong Teng (zie artikel in bijlage). Goji bessen maken het 

bloed ook meer alkaline (https://youtu.be/9vhHe55s9rg - prachtige video). Maar deze 

remedies zijn dun gedocumenteerd. De BIG6 zijn volgens artsen betrouwbare keuzes en 

praktisch, maar zijn zeker dus niet de enige. Wel de bekendste. Kijk gewoon op 

YouTube/internet. Tip: hanteer Engelse zoekwoorden!  Vietnamezen die regelmatig de 

Noni-vrucht eten lijken beschermd tegen knkr.  

 

OORZAAK EN PREVENTIE KNKR! 

 

 

(Heeft enige arts u ooit deze oorzaak van knkr verteld?)  

 

https://youtu.be/9vhHe55s9rg
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Toen al constateerde dr. Warburg dat zijn ontdekking zou worden genegeerd. Hij zei: 

 

“Zolang de profeten van het agnoticisme erin slagen te voorkomen dat 

wetenschap wordt toegepast in knkrbestrijding, zolang zullen miljoenen 

mensen onnodig aan knkr st*rven!” 

 

Hoe dan ook, het lichaam vervangt constant oude door nieuwe cellen. Maar te vaak te 

weinig zuurstof betekent celwildgroei ofwel knkr, volgens Nobelprijswinnaar dr. Otto 

Heinrich Warburg. Zuurstofgebrek wordt veroorzaakt door te weinig unprocessed fruit en 

groentes. Ofwel teveel processed food. Bloed wordt daardoor (te vaak) zuur/acid. Rode 

bloedcellen (zuurstoftransport) functioneren slecht, de andere cellen krijgen (regelmatig) te 

weinig zuurstof en knkrcellen ontstaan. Dus: 

 

GEBRUIK DAGELIJKS PREVENTIEF DE BIG6. EN PROBEER NADRUKKELIJK DAGELIJKS ZOVEEL 
MOGELIJK UNPROCESSED FOOD (FRUITE & GROENTE) TE ETEN!  

ZO MIN MOGELIJK PROCESSED FOOD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENSLOTTE 

Fruit en groentes smaken uitstekend, omdat God heeft bepaald dat ze noodzaak zijn. NASA 

ontwikkelde ooit voor veel geld een speciale ruimte-ballpoint. De Russen kozen gewoon een 

potlood. Zo is het ook met de BIG6. Uw potlood. Wel snel beginnen! Ook met preventie! 

Gods zegen! 
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8.0 APPENDIX 
 

Amaretto, an amber-colored, sweet drink, is commonly used as an Aperitif (before-meal drink) or a digestif (after-meal drink). 

But the almond taste often doesn't come from almonds. 
 

 

For amaretto, it’s all in the pits 
BY HAILEY M. MAHAN 
APRIL 11, 2013 

A study presented at the American Chemical Society exposition in New Orleans this week reports 

that apricot pits, not almonds, make up the majority of this sweet, amber-colored liqueur. The 

expo's Chemistry of the Bar Symposium inspired the study, co-sponsored by the measurement 

company Agilent Technologies and the University of California Davis Department of Food Science 

and Technology. Agilent study researcher Jerry Zweigenbaum said they chose to study amaretto 

because they were “interested in almonds” and amaretto is “commonly believed to be made of 

almonds.” He was curious about contents because the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and 

Explosives that regulates alcoholic beverages don’t require brands to disclose the ingredients of 

their product on the label. As an example, he asked, “If you call something a brandy, is it really a 

brandy?” A brandy is defined as an “alcoholic distillate from fermented juice, mash, or wine of 

fruit," or from the residue, according to the ATF. 

 

The researchers determined that a main ingredient in amaretto is apricot pits, rather than 

almonds. But, these pits contain an organic compound that gives amaretto its almond scent.  

Amaretto doesn’t mean almond – or sweet, two properties associated with the taste. The word is 

derived from the Italian word “amaro,” which means bitter.But even though this study was news 

at the American Chemical Society, many who have studied amaretto have known about the 

apricot secret for years. Disaronno, one of the most recognizable amaretto brands 

notes on the brand website that their drink is made with apricot kernels and 

contains no almonds. The Italian company also claims to have made their liqueur 

this way since the 16th century. Amy Stewart, the author of “The Drunken Botanist,” said 

that “almonds and apricots are very closely related and the pits of sweet apricots are extremely 

similar to almonds.” But not all brands are alike in their recipe. Elizabeth Staino, a spokeswoman 

for Anchor Distilling Company that distributes Luxardo Amaretto di Saschira, says that Luxardo 

is made from “pure almond paste” and is aged for eight months in larch vats. The pine vats are 

usually used for making maraschino cherries.The Chemistry of Amaretto study also looked at the 

sugar content of all of the brands. The study found that the more expensive brands had the most 

sugar in them. Zweigenbaum said that this would make sense. Sugar costs money and the more 

sugar that is used in a drink the more the drink overall will cost.Also, the study found that the 

more expensive brands of amaretto have higher alcohol content. Depending on the goals, 

amaretto drinkers may want to keep on drinking the top shelf brands for this reason alone.  
 

http://newsarchive.medill.northwestern.edu/authorprofile-215681.html
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(NaturalNews) Are apricot seeds a source for a natural substance that kills c*ncer cells without destroying 

the c*ncer victim's health and wealth? The essential ingredient has been called laetrile or vitamin B 17. If there 

is any merit to it, why is this information being suppressed? Why are people who have been cured or have cured 

others being censured and imprisoned? Could be there is something to the claims. 

 

Keep in mind that the c*ncer industry world wide is estimated at a 200 billion dollar a year industry. There are 

many in various associated positions within that industry who would be without a job if that cash flow dried up 

suddenly with the news that there are cheaper, less harmful, and more efficacious remedies available. Big 

Pharmacy would virtually vanish. 

 

What is B17, or Laetrile Anyway? 

In 1952, a biochemist named Dr. Ernst Krebb, Jr. in San Francisco decided that c*ncer was a metabolic reaction 

to a poor diet, and a missing nutrient from modern man's diet could be the key to overcoming c*ncer. His research 

led to a compound found in over 1200 edible plants throughout nature. That compound is amagdylin, 

 

Amagdylin is found with the highest concentration and necessary enzymes in apricot seed kernels. A primitive 

tribe, the Hunzas, were known to consume large amounts of apricot seed kernels. The hard pit had to be broken 

to get into the soft kernels. There was no incidence of c*ncer with them at all, ever. And they had long, healthy life 

spans. Laetrile was created by simply extracting amagdylin from the soft apricot kernels, purifying it and putting it 

into a concentrated form. 

 

Amagdylin is a nitrioloside. Nitriolisides are difficult to categorize since they are in foods but not foods themselves. 

As a nitrioloside, amagdylin resembled the B complex structures, so Dr. Krebb called it B17 since by that time 16 

types of B vitamins had been isolated. 

 

Dr. Krebb injected himself with laetrile to ensure there would be no toxic side effects. He conducted further lab 

animal and culture experiments to conclude that laetrile would be effective in the treatment of c*ncer. By the way, 

the FDA standard for drug safety is known as LD 50, LD stands for lethal dose, and the 50 is the percentage 

threshold of lab animals poisoned to death by the drug tested. As long as the percentage killed is under 50%, 

FDA will approve it! 

 

Since laetrile is derived directly from a food substance in nature and not chemically developed in a 

laboratory, it is impossible to patent. AND OF COURSE IT'S NOT TOXIC. In other words, just as with all 

natural healing substances, Big Pharma and the AMA can't make a fortune from the substance and from 

the remedies for the long term side effects. There have been several testimonies from c*ncer victims who 

cured themselves by chewing large quantities of the apricot seeds alone. 

The seeds are more available to consumers now than laetrile because in 1971 the FDA banned laetrile. Laetrile is 

difficult, but not impossible, to purchase. The seeds are actually the soft almond shaped, bitter tasting kernels 

from inside the pits. A few users prefer extracting those soft kernels from the pits themselves. But the soft kernels 

http://www.medill.northwestern.edu/medill/
http://www.medill.northwestern.edu/medill
http://www.medill.northwestern.edu/medill/grad/medill_news_service.html
http://www.naturalnews.com/cancer.html
http://www.naturalnews.com/laetrile.html
http://www.naturalnews.com/apricot_seeds.html
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are available and inexpensive. 

 

So How Does It Work? 

Amagdylin contains four substances. Two are glucose; one is benzaldyhide, and one is cyanide. Yes, cyanide 

and benzaldyhide are poisons if they are released or freed as pure molecules and not bound within other 

molecular formations. Many foods containing cyanide are safe because the cyanide remains bound and 

locked as part of another molecule and therefore cannot cause harm. 

 

There is even an enzyme in normal cells to catch any free cyanide molecules and to render them harmless by 

combining them with sulfur. That enzyme is rhodanese, which catalyzes the reaction and binds any free cyanide 

to sulfur. By binding the cyanide to sulfur, it is converted to a cyanate which is a neutral substance. Then it 

is easily passed through the urine with no harm to the normal cells. 

 

But c*ncer cells are not normal. They contain an enzyme that other cells do not share, beta-glucosidase. This 

enzyme, virtually exclusive to c*ncer cells, is considered the "unlocking enzyme" for amagdylin molecules. It 

releases both the benzaldyhide and the cyanide, creating a toxic synergy beyond their uncombined sum. This is 

what the c*ncer cell's beta-glucosidase enzyme does to self destruct c*ncer cells. 

 

Amagdylin or laetrile in conjunction with the protective enzymes in healthy cells and the unlocking enzymes in 

c*ncer cells is thus able to destroy c*ncer cells without jeopardizing healthy cells. Chemotherapy, on the other 

hand, kills a lot of other cells and diminishes one's immune system while killing an undetermined amount of c*ncer 

cells. 

 

Those c*ncer cells tend to return elsewhere because the patient's general health was reduced from the pervasive 

chemo toxins. The c*ncer industry has declared the bench mark for curing c*ncer as being c*ncer free for 5 years. 

It's estimated that of those who undergo the AMA big three for curing c*ncer, surgery, radiation, and 

chemotherapy, no more than 3% make the 5 year c*ncer free mark. Besides the treatments' debilitating effects, 

they are much more expensive! 

 

But for someone with c*ncer, it takes a considerable amount of daily B17 consumption to enable the amagdylin to 

reach the c*ncer cells with beta-glucosidase. That's because some of the amagdylin molecules will be neutralized 

by the normal cells containing rhodanese. 

 

Many practitioners who use laetrile have an 85% cure rate among c*ncer victims who did not undergo much of the 

standard cut, burn, and poison that is main-stream - while the cure rate for those who come to laetrile therapy as 

a last resort after all that conventional medicine could only have a 15% recovery rate. There is a clinic in Mexico 

that claims a 100 percent cure rate! 

 

The Medical Mafia's Suppression 

Since around 1920, practitioners of alternative c*ncer therapies and remedies and their messengers have been 

marginalized, harassed, imprisoned, and even killed. Federal agencies have been used to bring about bogus 

charges or IRS tax liens that are enforced by US Marshals the way Dr. Gary Glum was hassled for even writing 

books on Essiac Tea. See Natural News article "Essiac Tea: A C*ncer Cure Big Pharma Doesn't Want You 

To Know About." http://www.naturalnews.com/026928_c*ncer_Ess.... 

 

A young Brooklyn man, Jason Vale, was imprisoned because he refused to stop telling others on TV and in 

lectures how he cured himself of c*ncer using those nasty apricot pit kernels! Jason is a more recent public 

example of the Medical Mafia's grip on the legal system regarding B17. Laetrile, which is non toxic, was banned 

by the FDA in 1971. 

 

Shortly after the 1971 laetrile ban, a practicing physician in San Francisco, Dr. John Richardson, who had been 

using laetrile successfully on c*ncer patients, came to his friend G. Edward Griffin, a published investigative 

journalist, and asked Griffin if he could write up something to help him and others continue using laetrile on their 

c*ncer patients. 

 

G. Edward Griffin's research evolved into his groundbreaking book, World Without C*ncer. This book not only 

explained laetrile and chronicled several c*ncer cures, but Griffin's investigative nose led him down the rabbit hole 

http://www.naturalnews.com/cancer_cells.html
http://www.naturalnews.com/cure.html
http://www.naturalnews.com/026928_cancer_Essiac_Tea_health.html
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and into the underbelly of the c*ncer industry's efforts at keeping alternative c*ncer cures from the light of day. 

That's how he discovered that the Sloane-Kettering C*ncer Institute had buried documentation from scientists' 

research, which proved laetrile was "highly effective" at curing c*ncer. 

 

Griffin received those documents himself from a Dr. Ralph Moss, who had been told to cover up that evidence 

and claim that laetrile was worthless. He refused and left his position as PR manager with Sloane-Kettering. Since 

that time in 1977, Dr. Ralph Moss has gone on to write or edit several books on c*ncer cure options. It's always 

encouraging to see an insider come out! Someone else filled Dr. Moss's vacant position and lied the lies about 

laetrile that filled the medical journals. 

 

And what about those medical journals? Lately, the most prestigious New England Journal of Medicine dropped 

its standard of not allowing articles contributed to the journal from anyone who was receiving money from Big 

Pharma, as long as it's less than 10 grand annually. If they didn't drop that standard, there wouldn't be enough 

articles to fill the journal! Of course, most medical journals are glossy ad forums for Big Pharma anyway. 

 

Both G. Edward Griffin with World Without C*ncer and Phillip Day in his book C*ncer: Why We're Still Dying to 

Know the Truth, make it very clear that the c*ncer industry does not really want a cure. Even non-profit 

organizations get millions in donations from the brainwashed, huddled masses along with funding for promoting 

Big Pharma. A non-profit organization can and will have key people working for 6 figure plus annual salaries, by 

the way. 

 

Doctors mostly do as they are trained and told; medical journals contain false reports and lies. C*ncer foundations 

have breast c*ncer months or whatever as PR to get people into the disease industry's money mill as early as 

possible, and at the top, there is Big Pharma. It's all about money and career. Not about public health and "The 

War on C*ncer." 

 

 

So far in mainstream medicine, it's been a losing battle with more getting c*ncer than ever. Around 1 out of 3 is 

destined to get c*ncer these days, and more are dying from c*ncer after conventional treatments. Talk about 

pandemics! All this with lots of cash going their way, enabling some to live a lush lifestyle and others hanging on 

to their comfy, secure jobs at the expense of our health. 

 

Meanwhile, too many true humanitarian doctors and herbalists and writers concerned with the truth wind up being 

treated like criminals or nut cases, sometimes with their lives destroyed. That's tragic. And so is the fact that 

millions suffer and die while being conditioned against using effective and less painless procedures. 

 

Laetrile Treatment 

There are many success stories from people using just laetrile or apricot pit kernels. The usual recom-

mendation for prevention is around 5 to 7 over the course of a day. For actual c*ncer cases use 2 to 3 times that. 

Some say one kernel for every 10 lbs of body weight. For maintenance after a cure, go back to 5 to 7 per day. 

 

Some laetrile therapists have patients use vitamin B15 tablets and digestive enzymes such as papaya's papain 

and pineapple's bromalene. Too many apricot pit kernels can create nausea or dizziness. There are no recorded 

deaths or disabilities from the apricot seeds or laetrile, however. Although some success has been recorded with 

patients undergoing conventional therapy and using laetrile, it's not recommended. Eventually most of those who 

combine the two get off the chemo or die anyway. 

 

 

There are many practitioners and writers who recommend you combine other alternative c*ncer therapies while 

taking laetrile or using the apricot pits - especially if you go for it alone at home. It should be obvious to Natural 

News readers that a foundation of healthy food and less stress is necessary. A fundamental lifestyle change has 

to be a part of any permanent c*ncer cure. In addition, a little eclectic mix and match with other alternative 

therapies seems like a good approach. 

 

For example, Gerson's c*ncer cure therapy's juicing protocol with the right type of juicer and using coffee enemas 

to detox the liver could be added with laetrile use. It's hard to go wrong with that healthy combination. See Natural 

News article on the Gerson Therapy for more details here: 
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http://www.naturalnews.com/027004_c*ncer_cof... 

 

Do your own research by starting with the source links below this article. Those sources are for more than 

showing the author has done his homework. The author intends for you to use them as a springboard for your 

own research. Why waste your money and health on toxic remedies when so much is available as 

alternatives for far less money and negative side effects? 

 

Sources: 

 

Excellent interview of G. Edward Griffin on laetrile and the c*ncer industry 

http://www.YouTube.com/watch?v=ZFnP9sU1KW4 

 

An excellent overview of different c*ncer cure options 

http://www.1cure4allc*ncer.com/the_ultimate_... 

 

A vast, indexed and categorized free source of c*ncer cure options with details you can use - It's the free online 

bible of c*ncer cure options 

http://www.c*ncertutor.com/index.html 

 

Information on apricot seeds with more details 

http://www.detailshere.com/c*ncerapricots.ht... 

 

Learn more: http://www.naturalnews.com/027088_c*ncer_laetrile_cure.html#ixzz3hZ5vHkgd 
 

Bijlage: 3 

Op www.morgenster.org staat: Knkr kan op een aantal manieren worden bestreden: 

Abrikozenpitten e.d. 

De meest eenvoudige therapie is het eten van abrikozenpitten en/of bittere amandelen. Deze bevatten 

wel amygdaline, ook wel vitamine B17 genoemd. Zo'n 60 abrikozenpitten per dag worden er aanbevolen. 

Bittere amandelen (is dit juist? red.) bevatten per pit meestal meer amygdaline dan abrikozenpitten. 

  
Er is weerstand tegen dit dieet, omdat de oplossing te eenvoudig lijkt. De pitten kunnen voor sommigen nogal 
vies zijn. Maar dit wordt voor een heel eind gecompenseerd door ze tezamen met abrikozen, appels of 
appelmoes te eten. Het is het beste om de abrikozenpitten of bittere amandelen wat verspreid over de dag in te 

nemen en niet in één keer. Mensen die last hebben van obstipatie bij het eten van noten, moeten daarop letten, 
want abrikozenpitten zijn bijna hetzelfde als (bittere) amandelen. Genoeg drinken bij het eten van de pitten of 
amandelen kan verlichting geven. Vers gekraakte abrikozenpitten zijn het beste, maar daar is ook lastiger aan te 

komen.  
 

Mensen met bijvoorbeeld leverziekten kunnen echter leverklachten krijgen en kunnen het dan misschien niet aan. 
Kleine kinderen hebben een hele grote lever, daarom wordt deze therapie voor kleine kinderen afgeraden. Voor 
hen kunnen abrikozenpitten en bittere amandelen dodelijk zijn. Een van de bijwerkingen van het eten van 
abrikozenpitten of bittere amandelen kan bloeddrukverlaging zijn. Dat kan voor sommigen gunstig zijn, voor 

mensen met lage bloeddruk echter niet. Het eten van teveel pitten tegelijk kan zo resulteren in een veel te lage 
bloeddruk (shock) en wordt dus streng afgeraden. Voor een overzicht van de vitamines, mineralen en werking 
van abrikozenpitten, zie: www.bittere-aprikosenkerne.de. 

 
Abrikozenpitten worden ook wel ‘de chemotherapie van de natuur’ genoemd. Iedereen dient echter zelf te 

letten op eventuele bijwerkingen van de B17 en men is er zelf verantwoordelijk voor als men kiest voor deze 
alternatieve of aanvullende knkrtherapie, niet iedere t*mor (zoals knkr t.g.v. asbest) reageert daarbij even goed op 
deze therapie! Als je er geen 60 per dag verdraagt, probeer het dan met wat minder. Het helpt dan echter ook 
(veel) minder. Probeer de hoeveelheid met 5 of 10 pitten per dag op te voeren, zodat je in 12 of 6 dagen aan het 
rantsoen zit. Preventief is het goed om zo'n 10 à 15 abrikozenpitten per dag te eten. 
Zo vormt het ook een onderdeel van het Dr. Houtsmullerdieet. Een combinatie van dagelijks 60 abrikozenpitten 

http://www.naturalnews.com/027004_cancer_coffee_health.html
http://www.youtube.com/watch?v=ZFnP9sU1KW4
http://www.1cure4allcancer.com/the_ultimate_one_page_cancer_report.html
http://www.cancertutor.com/index.html
http://www.detailshere.com/cancerapricots.htm
http://www.naturalnews.com/027088_cancer_laetrile_cure.html#ixzz3hZ5vHkgd
http://www.morgenster.org/
http://www.cancerproducts.com/APRICOT-SEEDS-CAN-REMOVE-CANCER-FROM-YOUR-BODY.html
http://www.e-stilo.net/huldaclark/Abrikozenproject.htm
http://www.cancertutor.com/Cancer/Laetrile.html
http://www.bittere-aprikosenkerne.de/seite_118.html
http://kankervoorbij.blogspot.com/2005/11/laetrile-vitamine-b-17.html
http://www.morgenster.org/houtsmul.htm
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(verspreid over de dag) met het dieet van internist Houtsmuller is dan ook zeer aan te raden. Sommigen hebben 
Dr. A.J. Houtsmuller belasterd, maar van de Hoge Raad mag de Vereniging tegen Kwakzalverij Dr. 
Houtsmuller geen kwakzalver of leugenaar noemen. 

 
Laetrile (een extract van amygdaline, maar niet altijd precies hetzelfde!) is te verkrijgen in de vorm van tablet-
ten. Gebruik pillen en injecties nooit zonder overleg met een (Moerman)arts. Injecties dienen intraveneus 

gegeven te worden, een aanbevolen hoeveelheid is bijvoorbeeld de eerste dag 21 gram en de volgende 20 
dagen steeds 9 gram laetrile. Laetrile-medicijnen zijn echter erg duur en abrikozenpitten zijn relatief goedkoop. 
Vitaminen werken meestal het best als ze natuurlijk in het natuurlijke product (de pitten in dit geval) worden 
opgenomen. Grote hoeveelheden zijn dan echter niet altijd haalbaar. Wel heb je bij de pitten altijd de zuivere 
amygdaline, Laetrile kan iets anders zijn. Dr. Harold Manner heeft in zijn boek The death of c*ncer geschreven 
over zijn uitgebreid onderzoek naar eventuele giftigheid en werking van laetrile. Hij heeft bewezen dat 
geïnjecteerde laetrile niet giftig is. En bij zijn onderzoeken bij dierproeven was laetrile werkzaam, mits de 
injecties gegeven waren in combinatie met vitamine A en bepaalde enzymen. Zink is het transportmechanisme 

voor laetrile en nitrilosiden in het lichaam. Biochemici en onderzoekers hebben ontdekt dat je Laetrile kunt geven 
aan een patiënt tot het zijn neusgaten uitkomt, maar dat de Laetrile niet in de weefsels van zijn lichaam komt als 
de patiënt niet voldoende zink binnenkrijgt (ADH: 10 mg). Zij vonden ook dat er niets in het lichaam geneest 
zonder voldoende vitamine C. Een prettige bijkomstigheid van zink is dat het verkoudheid tegengaat en sneller 
geneest. Een waarschuwing, uit het boek van E Valstar (Voedingsinterventie bij knkr, blz 62) blijkt dat als u 
zinktabletten neemt, dat dan een combinatie met selenium gewenst is, want extra zinkopname vermindert de 
seleniumopname. Een zeer rijke natuurlijke bron voor selenium is de paranoot. Twee noten per dag is al ruim 
voldoende voor de ADH. Natuurlijke bronnen voor zink zijn tarwekiemen (12 mg/100 g), lijnzaad (8 mg/100 g) en 

paranoten (4 mg/100 g). Maar abrikozenpitten en amandelen bevatten zelf ook al zink (2 mg/100 g). Overleg 
overigens altijd met uw arts. 

    

Literatuur op www.morgenster.org: 

 
Toshiyuki Fukuda e.a. hebben in 2003 in een wetenschappelijk artikel (Anti-t*mor Promoting Effect of Glyco-
sides from Prunus persica Seeds, PDF) aangetoond dat amygdaline met andere glucosiden uit perzikpitten zowel 
in vitro als in vivo remmend werken tegen huidknkr bij muizen. 

 
Kwon Hee-Young e.a. hebben in 2003 in een wetenschappelijk artikel (Apoptosis induction of persicae semen 
extract in human promyelocytic leukemia (hl-60) cells) aangetoond dat dat een amygdaline-extract van perzik-
pitten cytotoxisch (giftig) is voor bepaalde menselijke leukemiecellen (van de humane promyelocyten 

leukemie) in vitro. Gebleken is dat het extract apoptose teweeg brengt. 
 
Hae-Jeong Park e.a. presenteerden in 2005 een wetenschappelijk artikel (Amygdalin inhibits genes related to 
cell cycle in SNU-C4 human colon c*ncer cells, PDF) een studie, die suggereert dat amygdaline een antiknkr-
effect heeft bij dikkedarmknkr, doordat het aanmaak belemmert van eiwitten die een functie hebben bij de 

deling van dikke darmknkrcellen in vitro. 
 
Hyun-Kyung Chang e.a. hebben in 2006 een wetenschappelijk artikel (Amygdalin Induces Apoptosis through 
Regulation of Bax and Bcl-2 Expressions in Human DU145 and LNCaP Prostate C*ncer Cells,PDF) gepubliceerd 
over de gunstige invloed van amygdaline op prostaatknkrcellen. Gebleken is dat de amygdaline 
apoptose(geprogrammeerde celdood) teweeg brengt bij menselijke prostaat-knkrcellen in vitro. 
in vitro. Hun conclusie: Based on these results, amygdalin shows considerable promise in the treatment of 
prostate c*ncers. 

 
Hye-Jeong Hwang e.a. hebben in 2008 in een wetenschappelijk artikel (Antinociceptive Effect of Amygdalin 
Isolated from Prunus armeniaca on Formalin-Induced Pain in Rats, PDF) aangetoond dat amygdaline van abri-
kozenpitten pijnbestrijdend werkt bij ratten. 

 
Hae-Jeong Park e.a. schreven in 2008 een wetenschappelijk artikel (Amygdalin Modulates Cell Cycle Regulator 
Genes in Human Chronic Myeloid Leukemia Cells, PDF) een studie, die aantoont dat D-amygdaline zou 
kunnen dienen als nuttig niet-giftig geneesmiddel tegen leukemie (it was reported that D-amygdalin (Dman-
delinitrole-β-D-gentiobioside) used in our study selectively killed c*ncer cells at the t*mor site without systemic 
toxicity, which is the usual problem when using general chemotherapeutic agents).In 1982 hebben Moertel 
e.a. de impact van laetrile op 172 patiënten bestudeerd en geconcludeerd dat laetrile niet werkt. Een nadere 
beschouwing van de studie van Moertel e.a. is in 2009 door prof. Stephen Krashen Ph.D. verricht (Does Laetrile 
Work? Another Look at the Mayo Clinic Study (Moertel et al., 1982). Zijn conclusie is dat de Moertel-studie slechts 
aantoont dat een mengsel van zuivere en synthetische laetrile gedurende slechts 3 weken niet werkt bij terminale 
patiënten, waar de reguliere geneeskunde niets meer voor kan doen . De studie heeft echter geen betrekking op 
pure laetrile met een meer flexibele planning en ook niet op andere patiënten.Ellison e.a. hebben in 1978 een 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21328251
http://www.kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijst-voedingstoffen.html
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18258628
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aanbevolen_dagelijkse_hoeveelheid
http://www.morgenster.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12576693
http://bpb.pharm.or.jp/bpb/200302/b02_0271.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12643594
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16127745
http://www.wjgnet.com/1007-9327/11/5156.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16880611
http://www.campaignfortruth.com/Eclub/150109/Amygdalin_2006.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18670089
http://www.ageless.co.za/reducing-arthritis-pain.pdf
http://en.scientificcommons.org/49095452
http://www.tox.or.kr/toxsoc/media/papers/2009/05/08/232.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7033783
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7033783
http://ispub.com/IJAM/7/1/4999
http://ispub.com/IJAM/7/1/4999
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/683212
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aantal gevallen bekeken, waarin waarvan werd geacht dat laetrile hielp. Zij vonden dat in 68 gevallen er 6 
positieve reacties waren, waarvan 2 met compleet herstel. Prof. Stephen Krashen Ph.D. heeft in 2009 ook deze 
studie nader beschouwd (Inaccurate Reporting of the Effects of Laetrile: Mistreatment of Ellison, Byar and 
Newell (1978) in Professional Papers) en geconcludeerd dat er minstens 15 positieve reacties waren bij 22 
patiënten (2 geheel hersteld, 4 gedeeltelijk en 9 bleven stabiel). Laetrile helpt dus soms wel degelijk. 
In 1994 publiceerde dr. P.E. Binzel resultaten van zijn behandeling van knkrpatiënten met Laetrile tussen 1974 
en 1991 in zijn boek ALIVE AND WELL (PDF ). Hij gebruikte een combinatie van intraveneuze en orale Laetrile. 

Intraveneuze doses starten met 3 gram en werden opgevoerd tot 9 gram. Na een periode van maanden, werd 
begonnen met orale Laetrile, 1 gram tegen bedtijd, in plaats van de injecties. Binzel maakte als onderdeel van zijn 
behandeling ook gebruik van verschillende voedingssupplementen en pancreatische enzymen, evenals 
een streng dieet met weinig dierlijk eiwit en vet, en zonder junk-food. Zonder dit strenge dieet achtte hij de 

Laetrile-injecties en -pillen veel minder effectief. Uit een serie van 180 patiënten met primaire knkr (niet-
gemetastaseerd, beperkt tot één orgaan of weefsel) waren er nog 138 in leven, toen hij in 1991 zijn behandeling 
resultaten opgesteld. Al die tijd waren er 58 van de patiënten gevolgd gedurende 2 tot 4 jaar, terwijl 80 er een 
medische follow-up hadden van 5 tot 18 jaar. Van de 42 patiënten die in 1991 al waren overleden, waren er 23 
gestorven aan hun knkr, 12 door andere oorzaken, en 7 stierven door een onbekende oorzaak. Onder zijn 
knkrpatiënten met uitzaaiingen overleden 32 van 108 aan hun ziekte, terwijl 6 stierven door andere oorzaken, en 
9 stierven door een onbekende oorzaak. Van zijn 61 patiënten die in 1991 nog leefden, hadden er 30 een follow-
up gehad van tussen de 2 en 4 jaar, terwijl 31 gedurende 5 tot 18 jaar gevolgd werden. Binzel's resultaten zijn 
indrukwekkend. Sommige van de patiënten die in zijn boek besproken staan, waren 15-18 jaar na de eerste 

Laetrile behandeling nog in leven (en gezond!). Binzel merkt ook op dat geen van de knkrdiagnoses door hem 
zelf zijn gemaakt (een kleine dorp, huisarts) - Alle patiënten hadden diagnoses van andere artsen. Velen hadden 
al geleden onder de verwoestingen van de standaard (chirurgie / bestraling / chemotherapie) oncologische 
behandelingen voordat ze waren opgegeven als hopeloze gevallen door de orthodoxe artsen. 
Een andere arts die opzienbarende resultaten heeft bereikt is Dr. John A. Richardson. Hij heeft zijn 
bevindingen beschreven in zijn boek Laetrile Case Histories. James South MA heeft artikel geschreven over de 

werking van laetrile en de vermeende bijwerkingen:  
Laetrile - The Answer To C*ncer? (PDF). 

 
Dr. H. Rosenberg geeft een kort en krachtig overzicht van de geschiedenis van amygdaline. Voor een uitgebreid 
overzicht , zie ook de video A World without C*ncer van Edward Griffin: wmv / YouTubeof lees het boek World 
without C*ncer voor een zeer uitgebreid overzicht over Laetrile en de aversie er tegen van de medische wereld 

in zogenaamd beschaafde landen als de VS. 
 
Een voorbeeld daarvan is de tegenwerking van een van de befaamdste knkronderzoekers van de 20

ste
 

eeuw: Dr. Kanematsu Sugiura (VS). In 1972 werd hij door Sloan-Kettering gevraagd om Laetrile te testen. Zijn 
onderzoek met Laetrile bij muizen was positief, maar die waren Sloan-Kettering onwelgevallig en mochten niet 

naar buiten komen. Op een persconferentie op 15 junii 1977 zeiden een aantal onderzoekers dat Laetrile niet 
preventief werkte, niet t*mor-remmend en ook niet tegen anti-uitzaaiingen. Maar opeens vroeg een verslaggever 
aan Dr. Sugiura naar zijn mening. Hij antwoorde toen: Het meest interessante onderdeel betreft uitzaaiingen. 
Secundaire groei van knkr naar een andere locatie. Wanneer deze borstkliert*mor groeit tot ongeveer 
twee centimeter in diameter of meer, dan ontwikkelt ongeveer 80% longmetastasen. Maar met de 
behandeling met laetrile / amygdaline, wordt dat gereduceerd tot ongeveer 20%. 
 
Hier is een verder overzicht van laetrile > zie website. www.morgenster.org. 
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WAARSCHUWING: 70 (BLIJVENDE!) FYSIEKE EN 

PSYCHOLOGISCHE BIJWERKINGEN VAN CBO!! 

 

Amnesia, disabilities, mutilation, skin problems, dryness, itching, blistering, peeling, fatigue, 

dry mouth, difficulty swallowing, mouth and gum sores, stiffness in the jaw, nausea, a type 

of swelling called lymphedema, decay, difficulty swallowing, shortness of breath, breast or 

nipple soreness, shoulder stiffness, permanent scarring of the lungs, nausea, vomiting, 

diarrhea, rectal bleeding, incontinence, bladder irritation,  impotence (the inability to 

maintain an erection), stop menstruating, vaginal itching - burning and dryness,  the inability 

to conceive a child or maintain a pregnancy, fatigue, headaches, muscle pain, stomach such 

as burning, numbness, or shooting pains, some people have permanent nerve damage, 

symptoms for months or years after treatment, blood disorders anemia. nerve damage, 

tingling, burning, weakness or numbness in the hands, feet, or both, weak, sore, tired, or 

achy muscle, loss of balance,  shaking or trembling, stiff neck, headache, problems seeing, 

hearing, or walking normally, harm to a unborn baby, appetite loss, hair loss, permanent 

damage to the heart, lung, liver, kidneys, or reproductive system. Problems with thinking, 

concentrating, and memory for months or years after treatment, children who had 

chemotherapy may develop side effects that happen months or years after treatment.  

Survivors of CRC-treatments have a considerable risk of second cncers later in life. 

Obiously, the disease wasn’t cured. Surgery of course is in many cases a mutilation of the 

body with often (terrible lasting irreversible) disabilities. Basically, CRC-treatments 

guarantee new health problems, which can be horrifying and lasting! 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.cancer.net/node/25260
http://www.cancer.net/node/25047
http://www.cancer.net/node/25046
http://www.cancer.net/node/25051
http://www.cancer.net/node/24552
http://www.cancer.net/node/25055
http://www.cancer.net/node/25052
http://www.cancer.net/node/25247
http://www.cancer.net/node/29316
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Stof in Chinese plant laat kanker in 40 dagen 
verdwijnen 
Bron / origineel: naturalsociety.com (701x geklikt) 

 

Een weinig bekende plant met een werkelijk bizarre naam staat nu in het nieuws als 

een kankermoordenaar, vanwege de stof in de plant die tumoren bij muizen met 

alvleesklierkanker laat verdwijnen. Bekend als de "donder god klimplant" of lei gong 

teng, is de Chinese plant daadwerkelijk geïntegreerd in de Chinese geneeskunde en 

is al eeuwen gebruikt bij het verhelpen van een aantal aandoeningen, inclusief 

reumatoïde artritis. 

 

Volgens het nieuwe onderzoek van de University of Masonic Cncr Center Minnesota, 

leidde de stof in de donder god plant tot geen tekenen van tumoren na een periode 

van 40 dagen, zelfs na het stoppen met de behandeling. Gepubliceerd in het 

tijdschrift Science Translational Medicine en gefinancierd door de National Institutes of Health, werden zelfs de 

wetenschappers die aan het project werkte verbluft door de antikanker eigenschappen van de stof. Bekend om 

iets te bevatten als triptolide, dat geïdentificeerd is als een kankerbestrijder in eerder onderzoek, waarvan wordt 

aangenomen dat dit het belangrijkste component is dat verantwoordelijk is voor de antitumor capaciteiten. 

 

Onderzoekleider en vicevoorzitter van het onderzoek aan het Cncr Center legde Bloomberguit hoe hij sprakeloos 

was door de effecten van de eenvoudige plant: "Deze stof is gewoon ongelooflijk krachtig in het doden van 

tumorcellen", zei hij. 

 

En net als met tal van andere krachtige substanties, zoals kurkuma en gember, is de gangbare wetenschap nog 

steeds traag in de bevestiging van wat veel traditionele beoefenaars hun hele leven bekend is. Dit is natuurlijk te 

wijten aan het feit dat er eenvoudigweg geen geld is voor grote bedrijven in het onderzoek naar de genezende 

krachten van natuurlijke kruiden en stoffen, zoals de stof in de donder god klimplant. Van kurkuma en gember 

bijvoorbeeld, is ontdekt dat het verbazingwekkende stoffen tegen kanker zijn die vrijwel gratis zijn ten opzichte 

van dure en gevaarlijke kankermedicijnen. 

 

Niettemin zijn de door Big Pharma gesponsorde coöperatieve wetenschappers erin geslaagd om deze specerijen 

zoveel mogelijk te negeren. In feite zijn ze zelfs keer op keer gepakt voor het vervalsen van duizenden 

onderzoeken om op frauduleuze wijze de, veronderstelde waarde, aan te tonen van farmaceutische 

geneesmiddelen die door grote Pharma kolossen gepusht worden, waarvan vele later gedwongen zijn om 

miljoenen aan boetes te betalen die slechts weinig invloed hebben op hun miljarden aan winst. 

 

Winsten die worden bedreigd door de vele echte onderzoeken die werden uitgevoerd door wetenschappers die 

de verjongende kracht van goedkope ingrediënten zoals kurkuma onderzochten, dat gevonden is door 

vergelijkend onderzoek naar positieve invloed op 590 aandoeningen dat beschikbaar is op PubMed. 

 

Hoewel het geweldig nieuws is dat dit onderzoek de gunstige effecten van goedkope en bijna gratis plantaardige 

stoffen aan het licht brengt, het slechte nieuws is dat de personen die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek 

feitelijk op zoek zijn naar een farmaceutisch geneesmiddel uit het essentiële component triptolide te creëren. Een 

geneesmiddel dat FDA goedkeuring zal proberen te krijgen en uiteindelijk worden geoctrooieerd, met geruïneerde 

voedingswaarde, en verkocht voor exorbitante hoeveelheden geld. Probeer in plaats daarvan gewoon wat donder 

god klimplant voor jezelf te bemachtigen. 

 

Door, Anthony Gucciardi. 

(http://zaplog.nl/zaplog/article/stof_in_chinese_plant_laat_kanker_in_40_dagen_verdwijnen) 

 

http://zaplog.nl/zaplog/jumpexternal/1251184
http://stm.sciencemag.org/
http://www.bloomberg.com/news/2012-10-17/drug-from-chinese-thunder-god-vine-slays-tumors-in-mice.html
http://www.reuters.com/article/2011/07/26/us-fda-cetero-violation-idUSTRE76P7E320110726
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NOBELPRIJSWINNAAR DR.  OTTO 

HEINRICH WALBURG ONTDEKTE 

AL IN 1923 OORZAAK VAN KNKR! 

By 1944, Otto was nominated again for the Nobel Prize in Physiology or Medicine. for his work on nocotinamide: 
the means and enzymes involved in fermentation, and the discovery of flavine. 

Otto was reportedly preven-
ted from receiving the 
award thwarted by Adolf 
H*tler whom decreed in 1937 
that Germans were forbidden 
from accepting Nobel Prizes. 
This is argued against by the 
Nobel Foundation. In 1924, 
Warburg put forward that cncr 
and the growth of tumours are 
caused by the generating of 
energy by the non-
oxidative breakdown of 

sugar/glucose — this is known as a process called glycolysis. This is in contrast to “healthy” cells which mainly 
generate energy from oxidative breakdown of pyruvate. Pyruvate is an end-product of glycolysis, and is oxidized 
within the mitochondria. Hence and according to Warburg, cncr should be interpreted as a mitochondrial 
dysfunction. “Summarized in a few words, the prime cause of cncr is the replacement of the 
respiration of oxygen in normal body cells by a fermentation of sugar.” Dr. Otto H. Warburg in 
Lecture. While Warburg continued to develop this outlook experimentally, holding several prominent lectures 
outlining the data, Otto proposed that some cncr cells switch over to a route which is oxygen-free called the 
glycolytic pathway. Interestingly, the cncr cells continue to use this conduit even when access to oxygen is 
restored. Though Warburg’s proposal has since been confirmed, the role played by glycolysis in cncr has been 
largely ignored. The best modern summary of Warburg’s landmark work, may be found medically documented in 
the book, “The Hidden Story of Cncr,” by Brian Scott Peskin, BSEE-MIT. In the preface to the Second Revised 
German Edition of the Lindau Lecture: “The Way To The Prevention Of Cncr” Otto conjectures: The Way To 
The prevention Of Cncr “A list of selected active groups of respiratory enzymes will soon be published, to 
which we recently added cytohemin and d-amino-Levulinic acid, the precursor of oxygen-transferring hemins. In 
the meantime commercial vitamin preparations may be used that contain, besides other substances, many active 
groups of the respiratory 
enzymes. Most of these may 
be added to the food. 
Cytohemin and vitamin B12 
may be given 
subcutaneously.” (A synonym 
of “active group” is 
“prosthetic” group of an 
enzyme.) He adds later in 
another address on the 
“Preface to the First Edition” 
– the Prevention of 
Endogenous Cncr at 
Wiesenhof, August 1966: “To 
prevent cncr it is 
therefore proposed first 
to keep the speed of the 
blood stream so high that 
the venous blood still 
contains sufficient 
oxygen; second, to keep 
high the concentration of 
hemoglobin in the blood; 
third to add always to the 
food, even of healthy 

https://michael2108.files.wordpress.com/2010/04/nobelpeaceprize.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Neurodegeneration#Mitochondrial_Dysfunction
http://en.wikipedia.org/wiki/Neurodegeneration#Mitochondrial_Dysfunction
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people, the active groups of the respiratory enzymes; and to increase the doses of these groups, if 
a precncrous state has already developed. 
‘If at the same time exogenous carcinogens are excluded rigorously, then most cncrs may be 
prevented today.” For more on developing a personal strategy for overcoming cncr, read the post entitled Cncr 
Treatments – The Power Of A Personal Strategy Part One. “These proposals are in no way utopian. On the 
contrary, they may be realized by everybody, everywhere, at any hour. Unlike the prevention of 
many other diseases the prevention of cncr requires no government help, and no extra 
money.”The following is taken from a revised Lindau lecture: The Prime Cause and Prevention of Cncr by Otto 
Warburg, Director, Max Planck Institute for Cell Physiology, Berlin-Dahlem, Germany adapted from a lecture 
delivered by Otto himself at the 1966 annual meeting of Nobelists at Lindau, Germany. “…for cncr, there is only 
one prime cause. Summarized in a few words, the prime cause of cncr is the replacement of the 
respiration of oxygen in normal body cells by a fermentation of sugar. All normal body cells meet their 
energy needs by respiration of oxygen, whereas cncr cells meet their energy needs in great part by fermentation. 
All normal body cells are thus obligate aerobes, whereas all cncr cells are partial anaerobes. From the standpoint 
of the physics and chemistry of life this difference between normal and cncr cells is so great that one can scarcely 
picture a greater difference. Oxygen gas, the donor of energy in plants and animals is dethroned in the cncr cells 
and replaced by an energy yielding reaction of the lowest living forms, namely, a fermentation of glucose.” 
 
It is noted that Otto Warburg’s main interests were Chemistry and Physics of Life.In both fields no 
scientist has been more successful. For more information on Otto Warburg’s work, visit Healing Cncr 
Naturally (cncr cause and prevention) Otto Warburg concludes his lecture with this: “Why then does it 
happen that in spite of all this so little is done towards the prevention of cncr? The answer has always 
been that one does not know what cncr or the prime cause of cncr [might] be, and that one cannot prevent 
something that is not known.” “But nobody today can say that one does not know what cncr and its 
prime cause [may] be. On the contrary, there is no disease whose prime cause is better known, 
so that today ignorance is no longer an excuse that one cannot do more about prevention. That 
prevention of cncr will come there is no doubt, for man wishes to survive.” Inhibiting The 
Application Of Scientific Knowledge? Warburg goes on: 
  

 “BUT HOW LONG PREVENTION WILL BE AVOIDED DEPENDS ON 

HOW LONG THE PROPHETS OF AGNOSTICISM WILL SUCCEED IN 

INHIBITING THE APPLICATION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN THE 

CNCR FIELD.  IN THE MEANTIME, MILLIONS OF MEN MUST D*E OF 

CNCR UNNECESSARILY.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://michael2108.wordpress.com/2010/04/03/2010/04/03/cancer-treatments-the-power-of-a-personal-strategy-part-one/
https://michael2108.wordpress.com/2010/04/03/2010/04/03/cancer-treatments-the-power-of-a-personal-strategy-part-one/
http://www.healingcancernaturally.com/warburgcancer-cause-prevention.html
http://www.healingcancernaturally.com/warburgcancer-cause-prevention.html
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