Borstkanker is een overbehandelde ziekte
Vrijdag, 02 november 2018 18:04

Wij schrijven al jaren dat je langer leeft met kanker zonder chemotherapie dan met.
Nu echter is er een vooraanstaand Nederlandse kankerspecialist die zegt dat kanker en dan
met name borstkanker bij vrouwen een overbehandelde ziekte is.

Jarenlang zijn vrouwen met borstkanker op een afgrijselijke manier verminkt in de hoop dat ze
daardoor hun leven konden redden.
Nu echter blijkt uit een interview met één va de meest vooraanstaande specialisten op dit
gebied dat dit vaak volkomen onterecht was.
Prof. dr. Emiel Rutgers is kankerchirurg werkzaam bij het Antoni van Leeuwenhoek in
Amsterdam. Hij geeft daar leiding aan elf oncologische chirurgen. Rutgers is gespecialiseerd in
borstkankerzorg. Van het herkennen van verhoogde risico's - met als gevolg optimale screening
en preventieve operaties - tot alle aspecten van de borstkankerbehandeling.
We kwamen op de website van Henry Makow het verhaal tegen van het interview dat Dr.
Rutgers heeft gegeven
aan Die Welt waarin
een aantal schokkende dingen naar voren komen. Waar het op neer komt is dat Dr. Rutgers
bevestigt wat iedereen in de natuurgeneeskunde al lang zegt over de behandeling van
borstkanker en ook andere soorten kanker.
Dr. Rutgers nu zegt dat de trend in de medische wereld verandert ten opzichte van borstkanker.
Dat er meer en meer artsen zijn die niet direct gaan opereren en/of amputeren, maar afwachten
of natuurlijke genezing plaatsvindt.
Rutgers zegt dat de afgelopen jaren artsen veel te ver zijn doorgeschoten met behandelingen.
Dat veel artsen nog steeds denken dat chemo, bestraling en operaties helpen zolang je dat
maar veel doet. Maar in werkelijkheid, zo zegt Rutgers, is de boodschap van de laatste jaren
dat hoe minder er wordt ingegrepen des te langer de vrouwen leven.
Nog steeds krijgt eenderde van alle vrouwen te maken met amputaties, iets waarvan Rutgers
nu zegt dat ze daarmee kunnen stoppen, omdat niet is gebleken dat vrouwen met een
geamputeerde borst het beter doen dan niet geamputeerde vrouwen en dat ze niet langer leven
door die amputatie.
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Rutgers verwacht dat amputaties en ook operaties in het algemeen in het geval van borstkanker
steeds minder zullen voorkomen. Hij zegt verder dat kanker een extreem overbehandelde
ziekte is en dat de meeste bobbels en bultjes nooit tot kanker zullen leiden en helemaal geen
behandeling nodig hebben.
Zo zegt hij ook in dat interview dat volgens onderzoek ( Mindact studie ) 41 procent van de
onderzochte vrouwen tegenwoordig nog chemo krijgen waar dit helemaal niet nodig is.
Gaat er eindelijk iets veranderen in de medische industrie, of heeft Dr.Rutgers net zijn carrière
op het spel gezet door bovenstaande opmerkingen te maken?
Het is hoe dan ook bemoedigend voor vrouwen die nu te maken krijgen met borstkanker dat ze
weten dat niets doen vaak een veel betere opties dan je te laten behandelen met chemo,
bestraling of operaties.
De opmerkingen van Dr. Rutgers zullen hem hoe dan ook door de farmaceutische industrie niet
in dank worden afgenomen. Je moet dan ook niet raar staan te kijken als deze man binnenkort
met vervroegd pensioen gaat.
Niets doen voor wat betreft mainstream behandelingen betekent natuurlijk niet dat je dan dus
ook helemaal niets hoeft te doen. Het vereist sowieso een stuk discipline om je levensstijl aan
te passen, want je hebt die borstkanker niet voor niets gekregen. Het is een waarschuwing van
je systeem dat er iets niet in de haak is.
Dr. Roel Veldhuizen maakt dit heel duidelijk:
Het dieet staat centraal bij de behandeling van vrijwel alle chronische ziekten en kwalen. Ik heb
geprobeerd dat uit te leggen, maar toch heb ik het idee dat je die boei niet wilt pakken omdat je
daar zelf iets voor moet doen.

Het is toch niet jouw schuld dat je die ziekte hebt, het is je toch onterecht overkomen, jij bent
toch zielig!!

Nu, zo zie ik het niet.

Zodra een kwaal of een ziekte zich manifesteert is dat een signaal van je lichaam dat je reeds
lang roofbouw pleegt op jouw lichaam.
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Het is jouw gesublimeerde stress, het is jouw rook- , drank-, eet- en leefpatroon, het is jouw
vervreemding van het werkelijke leven en de natuur dat ten grondslag ligt aan vrijwel alle
zogenaamde welvaartsziekten.

Dat zijn de talrijke chronische ziekten die ons gezondheidsstelsel onbetaalbaar maken en hoe
gek het ook klinkt ‘kanker hoort daar ook bij’.

Ja maar, hoor ik je zeggen ‘daar kan ik echt niets aan doen, ze moeten maar zorgen dat er
medicijnen worden ontwikkeld tegen mijn ziekte’. De farmaceutische industrie staat te
applaudisseren. De bankrekeningen van de medische ‘goede doelen’ zijn ‘loaded’, de kosten
van de medische zorg naderen het bruto nationaal inkomen.

Wordt er dan niemand wakker, zijn we zo tevreden over onszelf of durven we de waarheid niet
onder ogen te zien?

En nu ga ik me even onpopulair maken:

Degene die aan een chronische welvaartsziekte lijdt, zou een boete moeten krijgen in plaats
van zielig gevonden te worden en alle verzorging gratis te ontvangen.

Het is jouw plicht om goed voor jezelf te zorgen, doe je dat niet of verrek je dat, dan hoeven wij
ook niet voor jou te zorgen.

Weet je niet hoe het moet, dan zullen we je helpen hoe je dat moet doen, maar je moet het wel
zelf doen. Nu ik je aanspreek op jouw verantwoordelijk vind je me waarschijnlijk niet meer zo
tof, maar daarvoor ben ik niet op deze wereld.

Zal deze uitdaging worden opgepakt, komt er nu dan eindelijk een stroom van kritiek op Dr
Roel? Ik mag het hopen!!
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Weke heelmeesters maken stinkende wonden, waarom stinken dan al die wonden nu?
De waarheid over je gezondheid is soms "an inconvenient truth". Het goede nieuws is dan toch
dat je zelf voor een groot deel bepaalt hoe jouw gezondheid er in de toekomst uit gaat zien. Het
toverwoord bij dit alles is "preventief". Voorkom al die ellende door wat eenvoudige
voorzorgsmaatregelen te nemen. Los van je voeding is deze week het Orjana preventiepakket
aan te schaffen met een leuke korting.
Wanneer je weet dat zo goed als alle ziektes beginnen met ontstekingen en je gebruikt in dat
kader preventief CBD en PPAR 3 in 1, dan ben je een heel eind op de goede weg. CBD primair
voor ontstekingen en PPAR 3 in 1 voor gezond gewicht en bloedvaten, ontgiften en meer
energie.
Deze week zijn de CBD capsules van Orjana in combinatie met de 100 gram of 250 grm PP
AR 3 in 1
te kopen met een korting van 10 procent op de CBD capsules. Voer bij het afrekenen code
"preventief100" in voor de combi met 100gram PPAR en "preventief250" voor de combi met
PPAR 250 gram in en begin vandaag nog met de grote ommekeer in je lichaam. Deze Orjana
aanbieding voor Niburulezers is geldig tot en met volgende week woensdag 7 november 2018.
Op de website van Orjana staat een uitgebreide beschrijving over hun nieuwe PPAR product .
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