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Sprekers en spreeksters tijdens de Gezond Verstand Avonden zullen datgene wat hen
bezig houdt hier met je delen.
Vandaag schrijft Ard Pisa. Ard verzorgt voor de GVA een lezing met als titel: ‘Stop
kanker’.

Stop kanker vandaag en niet over 20 jaar
Ard Pisa

Al jaren houdt mij de vraag bezig waarom er nog geen oplossing is
gevonden voor doodsoorzaak nummer 1: kanker. Vanuit mijn passie voor
gezondheid heb ik jaren geleden eigen onderzoeken opgestart om te
achterhalen wat wél en niet gezond is. Tijdens een van de onderzoeken
verwoordde een gespecialiseerde arts in kanker mijn passie als volgt:
“Ik heb Ard Pisa leren kennen als een bevlogen man. Een man die vanuit
eigen ervaring een passie heeft voor een gezonde levensstijl. Ard wil
mensen niet alleen bewust maken van gezondheidsfactoren en dat ze hun kans op
welvaartsziekten kunnen verkleinen; ik heb de indruk dat zijn werkelijke passie ligt in het
mensen willen helpen hun oorspronkelijke vitaliteit en levenszin terug te claimen”.

Historische ontdekking
Na het uitkomen en lezen van het boek ‘Het verzwegen verhaal over kanker’ van professor
Brian Peskin, gebaseerd op de wetenschap van Nobelprijswinnaar dr. Otto Warburg, heb ik
nog maar één missie: dit moet iedereen weten! Peskin en Warburg hebben mij geïnspireerd
om op te staan tegen kanker, want het kan niet waar zijn dat de oorzaak van kanker sinds
1926 bekend is maar de kankerindustrie met zijn farmaceutische spelers met miljarden
omzet er niets van wil weten. Dat ruikt naar fraude op het hoogste niveau. Ik vind dat het
tijd is om de waarheid boven tafel te krijgen maar bovenal mensen beter voor te lichten over
ziekte en preventie. Daar gaat mijn boek ‘Wat Angelina niet wist over kanker maar wel had
moeten weten’ over.

De realiteit is écht anders
Wie de media regelmatig in de gaten houdt, ziet de laatste tijd veel berichtgevingen op
gebied van kanker. De reguliere instituten melden de ene na de andere doorbraak en roepen
voluit: ‘we zijn er bijna!’ Maar de realiteit is nogal schokkend anders, kijkende naar de meest
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recente cijfers over kanker (sterke groei van het aantal sterfgevallen en nieuwe diagnoses)
en de toenemende meldingen van misstanden bij chemotherapie en vaccinatie.
Het is onbegrijpelijk dat zelfs na de schokkende uitspraken van het Antoni van Leeuwenhoek
en fabrikant Merck & Co van het HPV-vaccin dat baarmoederhalskanker moet bestrijden,
niemand in Nederland zijn verantwoordelijkheid neemt voor de veiligheid van mensen en
kankerpatiënten. “Als 75% van alle kankermedicijnen niet werkt en drie van de vier patiënten
geen baat heeft bij de medicijnen die hen gegeven worden, maar ze wel worden blootgesteld
aan allerlei gevaren van die medicijnen dan is dit reden genoeg om de klokken te luiden.”

We zijn het allemaal gaan geloven
Het is tijd om met elkaar de stilte te doorbreken. De reguliere geneeskunde heeft met de
enorme sommen geld en mankracht het menselijk lijden rondom kanker niet weten te
verminderen. We zullen met een nieuwe kijk op kanker nieuwe paden moeten bewandelen
om het probleem eindelijk op te lossen. Eigenlijk gaat het allang niet meer over wetenschap,
maar over wie wie gelooft. “We zijn namelijk allemaal gaan geloven dat kanker domme pech
is, genetisch bepaald is en er maar één protocol is voor behandeling: operatie, chemo,
bestraling en hormoonbehandeling.”
De reguliere kankerinstituten hebben in april 2013 gemeld dat er een doorbraak is. Volgens
toponderzoeker prof. Dr. R. Bernards van het Antoni van Leeuwenhoek te Amsterdam is
kanker over 20 jaar een chronische ziekte, is het alleen nog maar een kwestie van tijd en
geld omdat ‘de wetenschap’ er bijna uit is en de techniek beschikbaar is. “Het grote
(onwetende) publiek stelt geen kritische vragen en gelooft heilig de officiële
berichtgevingen.”
Het lijkt wel of iedereen murw geslagen is. De volgende feiten zouden iedereen moeten
schokken:
“In de afgelopen 10 jaar zijn er alleen al in Nederland ruim 550.000 mensen gestorven met
kanker. De verwachting van wetenschappers is dat binnen enkele jaren 50-60% van de
bevolking kanker zal krijgen als er niet snel een oplossing komt”.
En met deze schokkende feiten blijft het er
helaas niet bij. Op 13 april 2013 kwam het
Antoni van Leeuwenhoek zelf (Hét
kankeronderzoekscentrum van Nederland) met
het volgende onthutsende bericht (Telegraaf:
artikel ‘kanker de baas’). Prof. dr. R. Bernards
doet de zeer schokkende uitspraken:
“75% van alle kankermedicijnen werkt niet ……
drie van de vier patiënten heeft dan ook geen
baat bij het medicijn dat hen gegeven wordt.
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Chemo is een botte bijl tegen alles wat snel deelt. Sommige therapieën die toegediend
worden bij longkanker of alvleesklierkanker, worden vaak meer voor de vorm gegeven dan
voor de werkzaamheid.”
“Jaarlijks geeft de wereld 49 miljard dollar uit aan kankermedicijnen. Daarvan wordt 37
miljard dollar gebruikt om patiënten eigenlijk alleen maar zieker te maken in plaats van
beter. Want je hebt als kankerpatiënt wel de ellendig bijwerkingen, maar je hebt geen
baat!”

Het blijft stil in Nederland en België
Deze bevestiging zou volgens mij iedereen moeten raken en in beweging zetten, want dit feit
betekent dat de patiëntveiligheid al decennia lang zwaar in geding is. En een logische
gedachte is dan dus dat de reguliere onderzoekers, artsen en instituten de hoofdoorzaak van
kanker niet kennen (of niet willen erkennen) tot nu toe.
De feiten blijven zich opstapelen. Zo is recentelijk naar voren gekomen dat het HPV-vaccin,
dat baarmoederhalskanker zou moeten voorkomen, de eierstokken van jonge vrouwen
vernielt. Dit is een vreselijke dreiging. Uit recent gepubliceerde studie (zie: http://gaiahealth.com/gaia-blog/2012-10-18/gardasil-destroys-girls-ovaries-it-should-have-beenpredicted/) is gebleken dat de fabrikant Merck & Co van het Gardasil vaccin (HPV-vaccin)
geen onderzoek heeft verricht om de gevolgen van het vaccin in kaart te brengen op de
geslachtsorganen van vrouwen. Het is zeer kwalijk dat de wetenschappers en de politieke
beleidsmakers dit niet weten. Zij volgen bijna klakkeloos het geratel van de farmaceutische
industrie, die niet voor niets als ‘Big Pharma’ te boek staat. Inmiddels heeft de fabrikant
bevestigd te hebben dat er inderdaad geen onderzoek is verricht naar de gevolgen voor
vrouwen.
Het is zeer opmerkelijk dat naar aanleiding van de genoemde feiten geen patiënten
belangenvereniging, geen arts en zelfs de politiek niet in actie komt. Het is akelig stil in
Nederland en België. Maar vanaf nu komt daar verandering inl. Dit mogen we namelijk niet
langer laten gebeuren en zeker niet als er een oplossing van kanker voor handen is op basis
van keihard wetenschappelijk onderzoek gedurende 90 jaar!” De wetenschap is duidelijk:
Kanker is te voorkomen!

Andere kijk op kanker
Het historische werk en de nog nooit weerlegde wetenschappelijke onderzoeken van Nobelprijswinnaar, biochemicus, dr. Otto Warburg (1883-1970) zijn hoopgevend. In mijn boek leg
ik in duidelijke taal uit dat de primaire oorzaak van kanker een zuurstoftekort in de cellen is.
“Er zijn vele andere secundaire oorzaken zoals asbest, straling, roken, stress en vooral
voeding die allemaal een tekort aan zuurstof veroorzaken. Gezonde cellen krijgen de meeste
energie door zuurstof te gebruiken in een proces dat respiratie of cel-ademhaling genoemd
wordt. Als een cel niet voldoende zuurstof krijgt, kunnen er allerlei ziekten optreden”.
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Een van de redenen van zuurstoftekort is volgens dr. Otto Warburg dat we in ons lichaam te
weinig ‘goede vetten’ (basis essentiële vetzuren ook wel omega 3 en 6- vetzuren genoemd)
krijgen. De meeste vetten die we middels ons moderne voedingspatroon met zwaar
chemisch bewerkt voedsel, koekjes, patat, maar ook het vlees dat we thuis bakken in
bepaalde oliën binnenkrijgen, bevatten transvetten: de geraffineerde (bewerkte) vetten.
Deze transvetten zijn de oorzaak, aldus dr. Warburg, dat er onvoldoende zuurstof naar onze
cellen kan worden getransporteerd met alle gevolgen van dien. Waarom zouden we deze
kans niet vandaag oppakken? Het alternatief is nog 20 jaar wachten op de reguliere
onderzoeken met alle ellende van dien in de tussentijd met miljoenen mensen die nog zullen
gaan sterven aan kanker.

Gezondheidsrevolutie: recht op gezondheid
Het is tijd voor een ware grootschalige gezondheidsrevolutie omdat uiteindelijk voorkomen
beter dan genezen is. Ieder mens heeft recht op volledige (gezondheids)informatie,
beschikbaarheid over het totale zorgassortiment (regulier en alternatief) en het maken van
eigen keuzes. Volgens mij zit de huidige zorg in een wurggreep van de wetgever en door het
belang van farmaceutische bedrijven wordt de patiënt het zicht op het totale assortiment
aan zorg ontnomen met als pijnlijke gevolg dat het aantal gezonde jaren afneemt en er
steeds meer zieken komen.
Tegelijkertijd met de uitgave van mijn boek is ook de campagne gezondheidsrevolutie
gestart. Iedereen die up to date wil blijven over gezondheid en de campagne kan zich
aanmelden in de groep ‘gezondheidsrevolutie’ op Facebook … omdat iedereen recht heeft
op een gezond en gelukkig leven!
Wie meer wilt weten over deze interessante wetenschappelijke kijk op kanker kan zich in het
nieuwe boek Wat Angelina niet wist over kanker, maar wel had moeten weten (ISBN
9789079872640) met maar liefst 384 pagina’s aan hoopvolle informatie onderdompelen.
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