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Mijn liefste genas zichzelf van prostaat kanker, maar zijn behandeling kan ook 
werken voor andere soorten kanker. Belangrijk is ook om de psychische kant van 
de kanker te onderzoeken. Welke boodschap wil je Ziel of geest je laten weten 
via je lichaam. 

 

Hieronder zijn verhaal, wel voorzichtig zijn met het delen, want het is natuurlijk 
nog verboden om te zeggen dat je jezelf kunt genezen.  

Warme groet Tanni 

 

 

Wanneer je over de zelf-genezing van kanker spreekt kun je al snel 
aangevallen worden door mensen die vinden dat je patiënten geen valse 
hoop mag geven. Ik ben het ermee eens dat je patiënten geen valse 
hoop mag geven en toch kies ik ervoor om ook over genezing van kanker 
te spreken. Geven de reguliere dokters de patiënten dan geen valse hoop 
als je weet dat maar 3% van de kankerpatiënten onder hun hoede het 
kan overleven. 
Dus spreek ik iedereen aan, belangloos, en stuur ik “Mijn Therapie” op 
omdat de info die mij genezen heeft anderen kan helpen. Met deze ben 
ik dan zo vrij, op je vraag, mijn behandeling toe te sturen. 
Wens jou en je naasten een gezonde toekomst. varius.chi@gmail.com 
Frans/Vlaamse groet 
Willy 
 
Graag eerst onderstaande link volgen en lezen; 

https://orjana.nl/dr-roel-protocol-voor-de-natuurlijke-genezing-van-kanker/  

 
Volgens de uroloog had ik de operatietafel op gemoeten om het kankergezwel 
dat in mijn prostaat zat te verwijderen met nog wat nabehandelingen, maar ik 
heb dat geweigerd.  
Mijn psa-waarden  http://www.psawaarde.nl/uitslag-psa-test/ waren gestegen 
naar 7,5 zei de brave man, dus. Het eerste slechte nieuws was in augustus 2015. 

 
Drie jaren heb ik mee gestudeerd met mijn echtgenote naar alternatieven voor 
chemo en bestralingen, drie jaren van studie die haar niet hebben kunnen 
helpen, maar waar ik nu de voordelen van kon plukken. Niemand kan het zeggen 
maar met de kennis die we in die drie jaar opgedaan hebben had ze misschien 
nog geleefd, want omdat  wij als leken die toen het slechte nieuws kregen, 
legden haar lot in de handen van zij die er “alles” zeggen over te weten. 
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Ik was toen ik het slechte nieuws kreeg  dus voorbereid, Helena heeft haar lot in 
de handen van de wetenschap gelegd, de noodlotstijding  kanker overvalt je, het 
zijn anderen die deze ziekte krijgen. Zij had pancreaskanker, nou  daar weten ze 
weg mee, google maar whipple-operatie, kans op genezing uitgesloten, wel veel 
pijn en versnelde degeneratie-verschijnselen. Iedere alternatieve behandeling is 
zo goed als uitgesloten door het (gedeeltelijk) wegnemen van de 
spijsverteringorganen. Na de “reddende” operatie een zware chemokuur om 
zeker te zijn dat er geen uitzaaiingen zouden zijn, toch waren er zes maanden 
later uitzaaiingen naar de longen, niemand overleeft het maar ze blijven het 
doen, dank u dokters. 
 
Na drie maanden “mijn therapie” was mijn waarde 2,37, de uroloog wou nog een 
test want wat kan er toch mis gelopen zijn, ( ja u leest het goed, ‘misgelopen’ 
het is dus ‘mis’ als je zonder hun middelen beter wordt.)  dat was  volgens hem 
niet mogelijk zo laag, zelfs “gezonde” mensen scoren meestal hoger. Drie 
maanden later waren mijn waardes stabiel 2,35. 
Mijn huisdokter heeft nog drie maanden later, juni 2016 zonder medeweten van 
de uroloog een echografie voorgeschreven , de uitslag was een zuivere prostaat , 
geen tekenen van een zwelling. Toen ik de dokter zei dat ik een dossier had bij 
mijn uroloog in dezelfde kliniek voor kanker was zijn reactie eerder ongeloof leek 
het mij. Hij zou zijn bevindingen vergelijken met het bestaande dossier.  
Jaren verder heb ik nog niets gehoord, van de uroloog,  op zijn minst raar te 
noemen. Wel van de huisdokter, al had die er ook niet veel over te zeggen. 
Alleen: goed, doe zo verder. 

 
Het verslag van de echo; 
 
Hierbij vindt U het verslag betreffende uw patiënt(e) 
VEYT WILLY  
Datum onderzoek: 28/06/2016 11:00 
Referentie: 16606016 
Echografie prostaat 
Klinische inlichtingen: prostaatvolume 15 g, hypo reflectieve zone links. 
Onderzoek uitgevoerd via transrectale weg. 
De prostaat doormeters bedragen anteroposterieur 2,1 cm, craniocaudaal 3,2 cm 
en laterolateraal 3,6 cm. Op grond hiervan wordt het volume berekend op iets 
meer dan 13 mm. 
Verkalking centraal in de prostaat. 
Wat verdikt aspect van de periferie beiderzijds posterolateraal, maar geen 
circumscripte nodulaire letsels te weerhouden. De prostaatkapsel is intact. 
Normaal aspect van de zaadblaasjes. Geen vergrote lymfeklieren in het 
periprostatische vetweefsel. De vascularisatie van de prostaat komt eveneens 
normaal voor. 
Besluit: Echografisch eerder 'rustig' beeld. Enkele verkalkingen centraal in de 
prostaat.  
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De beelden zijn ook beschikbaar op PACSonWEB  
Met collegiale groeten en dank voor uw verwijzing, 
Dr. Degryse H. 
 
Toen ik het meedeelde via FB kreeg ik heel veel vragen over wat ik deed en 
gedaan had.  
Wel ik zal dat zo kort mogelijk trachten te beschrijven want eigenlijk mag je er 
niet mee bezig zijn, met kanker bedoel ik dan, want een belangrijke schakel van 
het genezingsproces is stress vermijden.  
O ja, een van de grootste stressfactoren voor een lichaam is een operatie en 
vergif ingespoten krijgen, maar dat zal je niet verbazen. En voor de mensen die 
bezig zijn met de innerlijke chi, iedere snee in het lichaam bezorgt een 
blokkering van de chi op die plaats, met als gevolg een opstapeling van energie, 
de gevolgen zijn dezelfde als verkeerd omgaan met de chi. https://www.yukchi-
acupunctuur.nl/wat-is-chi/ 

 
Daar ga ik dan, het zijn aanbevelingen van natuurartsen , reguliere artsen en 
professoren en/of  getuigenissen van genezen patienten en voedingsconsulenten 
waar ik mij op gebaseerd heb, de meeste onder hen werkten met één therapie.  
Door de hoeveelheid aan middelen die kanker kunnen (helpen) overwinnen heb 
ik een eigen samenstelling gemaakt die mij een enorme energie geven en die ik 
graag met jullie deel.  

 
Met deze doe ik dat, niet meer niet minder, ieder moet voor zich uitmaken wat 
het beste is.  
Veel hangt ook af in welke stadia/fase van kanker je zit vooraleer je vooruitgang 
boekt, ook of je een operatie achter de rug hebt of het ergste dat je chemo 
toegediend hebt gekregen, er sterven meer patiënten van de chemicaliën die ze 
ingespoten krijgen dan van kanker.  
 
Success rate after chemo is 1-3%. That means you have a 97-99% chance of 
dying. 80% of oncologist say neither they or family members would take it. 
Cannabis oil on the other hand has a 50-60% cure rate but is being withheld for 
most people. I cured myself from prostate cancer through dietary changes. There 
are many holistic alternatives. 

Het slagingspercentage na chemo is 1-3%. Dat betekent dat je 97-99% kans 
hebt om te overlijden. 80% van de oncologen zegt dat zij noch familieleden het 
zouden nemen. Cannabisolie daarentegen heeft een genezingspercentage van 
50-60%, maar wordt voor de meeste mensen onthouden. Ik genas mezelf van 
prostaatkanker door mijn dieet te veranderen. Er zijn veel holistische 
alternatieven. 

 
Amerikaanse wetenschappers hebben tot hun eigen verbazing het antwoord 
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gevonden op de vraag waarom kankercellen in laboratoria zo makkelijk zijn te 
bestrijden, maar in het menselijk lichaam zo moeilijk zijn uit te roeien. De nog 
altijd breed toegepaste chemotherapie blijkt het DNA van gezonde cellen 
dermate te beschadigen, dat deze een proteïne afscheiden waardoor niet alleen 
de groei van de kankertumor versnelt, maar de patiënt ook resistent wordt 
gemaakt tegen verdere behandeling.  
Dus ga op zoek, ik geef een paar linken mee waar je mee verder kan. Volgens de 
uroloog had ik een milde vorm, dus ik heb gemakkelijk praten zou je zeggen, 
maar kanker is kanker, de oorzaak is altijd dezelfde en alle ziekten beginnen 
mild.  

Wat ik nog even wou zeggen is dat naar mijn mening de cannabisolie het 
hoofdelement is van het genezingsproces en het meest efficiënt is, ook bij de 
“terminale”  fase, daarop volgt de zuurstof-peroxide. Verder zijn er de natuurlijke 
voedingsmiddelen, die zijn sowieso altijd belangrijk, daarbij 
voedselsupplementen om het desastreus tekort, soms  ook mede veroorzaakt 
door de chemo, van vitamines en mineralen op te waarderen.  
Een verblijf in het ziekenhuis helpt op zijn zachts uitgedrukt geen moer, 
integendeel. 

https://drleonardcoldwell.com/category/cancer/ 

Daar ga ik dan met Mijn therapie. 
In de mate van belangrijkheid alles op een rij; 
’s morgens; 
Bij het opstaan een glas bronwater met vier druppels zuurstof-peroxide, voor een 
volledige behandeling. 

 

  
http://www.voedingisgezondheid.nl/Ozon_en_zuurstof_H2O2_gebruiksaanwijzin
g.html  
http://www.cancertutor.com/hydrogenperoxide/  
hydrogen-peroxide-medical-miracle  
 
Een uur later, de zuurstof  peroxide mag geen contact hebben met voedsel in de 
maag, een grote smoothie van alle mogelijk rijp fruit waaraan kurkuma ½ 
theelepel per glas en wat zwarte peper, heel belangrijk is verse gember,  honing 
en kaneel toegevoegd is. Het voordeel is dat je genoeg fruit hebt gehad voor je 
dagelijkse dosis zodat je er in de loop van de dag niet hoeft aan te denken of je 
wel voldoende fruit gegeten hebt. 

Luister naar je lichaam, als het goed zit krijg je pas honger tegen 11/12 uur.  
Ga niet dwangmatig ontbijten. Je lichaam is een prachtige machine maar laat 
haar de tijd om te ontgiften en schoonmaak te houden, ze zal wel teken geven 
als er moet gegeten worden, alleen de natuur geneest. 
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De supplementen neem ik verspreid door de dag heen beginnende bij de 
smoothie  en bij het eten, dat zijn de volgende;  
Selenium aangevuld met vitaminen ACE+D, 
http://www.kiesproduct.nl/q/Selenium-ACE-D?  
Magnesium. 
Glutathion Glutathion kopen in gereduceerde vorm (GSH) is glutathion één van 
de krachtigste lichaamseigen antioxidanten. GSH helpt om cellulaire 
macromoleculen zoals proteïnen en membraanlipiden tegen „vrije radicalen“ 
(reactieve zuurstofdeeltjes) te beschermen. Reactieve zuurstofdeeltjes (zoals 
zuurstofradicalen of waterstofperoxide) worden voortdurend in het lichaam 
gevormd als bijproducten van de oxidatieve ademhaling of als een gevolg van 
stress, uv-straling etc. Deze zijn een vrij groot gevaar voor talrijke 
celbestanddelen.  

 
Verder prostatidil (enkel voor prostaatkanker), Maitake extract, Natuurlijk co-
enzym Q10 aangevuld met vit.C, https://nl.wikipedia.org/wiki/Co-enzym_Q10  
Verder Spore Powder 
http://www.reishi.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=1
1  
Verder bio- Immunozyme  http://www.efiow.be/product/bio-immunozyme-forte-
90-tabcomp  
verder Bio- Cardiozyme https://nova-vitae.nl/products/Bio-Cardiozyme-Forte,-
120-tabletten,-Biotics.html . Van deze twee laatste neem ik minder dan de 
aanbevolen hoeveelheid, 1 per dag als er 4 aangeraden wordt omdat er 
elementen in zitten die ik al extra neem en omdat ik een “milde vorm” van 
kanker heb.  

 
Verder nog wel belangrijk is de Spirulina-clorella , Spirulina-clorella kopen  het 
algje bevat alle vitamines (behalve vitamine D), heel veel mineralen (waaronder 
veel calcium en ijzer), aminozuren, enzymen, vetzuren (vooral veel omega 
3), essentiële suikers en EIWITTEN! goed als vervanging van dierlijk eiwit, 
sporenelementen en anti-oxidanten. 
http://energiekevrouwenacademie.nl/chlorella-mini-algje-dat-werkt-als-een-
tijger-in-je-tank/  
 

Wat het voedsel betreft zoveel mogelijk natuurlijk en/of bio, met name veel 
groene groenten wortelen en knollen (rapen, knolselder, enz) of sappen van 
maken, veel knoflook. 
 
https://www.facebook.com/livekindlyco/videos/622630718085506/  
 
Liefst geen of weinig koolhydraten (lange suikers), dus geen rijst, pasta, 
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aardappel, brood. Ik “zondigde” met zuurdesembrood met alle soorten beleg van 
groente mousses, broccolimousse enz . Laten we wel wezen, zondigen mag maar 
maak er geen dagelijkse gewoonte van.  
Wat je wel zal ondervinden door gezond te eten is dat men het direct voelt DAT 
men gezondigd heeft 
 
WAT VOORAL NIET MAG: het grootste vergif is geraffineerde suiker en afgeleiden 
HET voedsel voor de kankercellen( zie op de verpakking voor verborgen 
suikers), de enige zoetstof  toegelaten is stevia. De vloeistof  in baxters (vlaams 
woord voor infuus)  is een suikeroplossing variërend van 3% tot  bijna 10% 
glucose en dextrose, begrijp je nu waarom je je zieker voelt als je aan de baxter 
ligt. 
Verder geen vlees, geen melkproducten, alhoewel ik gematigd kaas blijf eten, 
geen alcohol alhoewel op een feestje durf ik mij laten gaan( het vlees is zwak), 
geen koffie, wel groene thee.  

 
http://drleonardcoldwell.com/cancer-diet/  

 
Daarnaast gematigd  bewegen/sporten en verder zei ik al ontspannen, dat kan 
zijn mediteren, yoga, reiki e.d. Ik doe al 25 jaar tai-chi  en nu ben ik er 
diepzinniger mee bezig. 

 
 www.genezendvermogen.nl  
 
Dagelijks, neem ik ook NatriumBIcarbonaat, de BI is wel belangrijk. 

 
 https://gedachtenvoer.nl/?s=Natrium+bicarbonaat                      

https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/131278-de-
geneeskracht-van-natriumbicarbonaat.htmll 

 

De Cannabis olie noem ik als laatste omdat er mensen zijn die duizelig worden of 
erg slaperig, daarom neem ik die ook voor het slapen gaan, 2 druppels.  

https://www.stichtingmediwiet.nl/ 

 

 
http://www.medicalmarijuana.co.uk/woman-rids-body-of-cancer-in-4-months-
using-cannabis-
oil/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnet
work  
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https://www.youtube.com/watch?v=-hUoyXKf81c  

Verdere info: 

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4809:in-
plaats-van-bescherming-krijg-je-kanker&catid=17:gezondheid&Itemid=30 

http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/magnetron-een-recept-voor-kanker/  
 
 

http://www.naturalnews.com/050972_GcMAF_cancer_cells_Bradstreet.html 
 
http://www.healthy-holistic-living.com/100-coconut-oil-uses.html?t 

http://kanker-actueel.nl/NL/lees-hier-een-artikel-waar-in-historisch-perspectief-
uitleg-wordt-gegeven-over-het-nadelige-effect-van-chemokuren-bij-kanker-en-
positieve-effect-van-oa-vitamines-c-en-b17.html 
 
 
Wietolie 

http://www.youtube.com/watch?v=vEcAk50cvXU 1 

http://www.youtube.com/watch?v=5peUAe_CT7A 2 

http://www.youtube.com/watch?v=dsmimaQKCjU 3 

http://www.youtube.com/watch?v=McFN_u9yfOk 4  

 
http://www.dutch-headshop.com/nl/cbd-olie-meestgestelde-vragen-over-
cannabidiol-a-140.html  5 

http://www.youtube.com/watch?v=blq-wQZQocc 6 

 
A low dose of THC and CBD together was just as effective as a high dose of 
either compound in killing cancer cells and had the best overall effect, especially 
because it reduced the unwanted side effects of over exposure to THC. 
http://constancetherapeutics.com/knowledge-center/cannabis-and-cancer-2.html 

Het dieet wat ik nog altijd neem is eigenlijk het dieet van een leven lang fit. 

https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/dieet/28138-leven-lang-fit-dieet.html 

 

Dat wil zeggen, je eet nooit eiwitten in combinatie met koolhydraten. Dus je eet 
vis vlees eieren en kaas, met groente, 
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Of je eet aardappelen, rijst, pasta met groenten. 

Groenten mag overal bij.. 

Boter mag altijd dat is altijd gezond, ( echt roomboter)  

 


