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Kræft er ikke nogen sygdom! Andreas Moritz Hent PDF Forlaget skriver: I Kræft er ikke nogen sygdom viser
Andreas Moritz, at kræft er kroppens forsvarsværn mod dårlig behandling og usund levevis i bredere

forstand. Det der tager livet af en kræftpatient, er ikke kræftknuden i sig selv, men derimod de
bagvedliggende grunde til, at patientens celle er begyndt at mutere. Men disse grunde bliver ofte negligeret af

lægerne til fordel for de grunde, der kan behandles medicinsk.  

Kræft kan virke som en meget uberegnelig sygdom, der både rammer de sunde og de ikke så sunde, dem der
ryger og dem der ikke gør– folk med alle former for baggrunde, kan få kræft. Men hvis man vover at kigge

bag om de fysiske symptomer, vil man se, at kræften ikke er så uforudsigelig og tilfældig, som man skulle tro.

Forfatteren har gennem flere årtier haft kontakt til mange kræftpatienter, og han kunne konstatere nogle
fællestræk hos dem udover deres kræft. Han bemærkede et sammenfald med hensyn til deres levevis og
sindstilstand, som oftest var præget af usund kost, skyld og skam, stress, dårligt selvværd og uforløste

konflikter. Disse tilstande er nok til at paralysere kroppens basale funktioner, og svække kroppens naturlige
modstand og selvhealende kraft.

Kræft er ikke nogen sygdom sigter mod at skabe en forståelse for, at kræften er kroppens eget forsvar. At
fjerne kræftknuden kirurgisk eller medicinsk fjerner derfor ikke grunden til ubalancen, blot dens symptomer.

Andreas Moritz, f. 1954, er født i Tyskland og bosat i USA siden 1998. Han er en af verdens førende
forskere inden for den alternative medicinske forskning. Han har skrevet ti bøger, som alle lærer folk at tage

ansvar for eget liv og egen sygdom.
Forord ved læge og sundhedskonsulent Carsten Vagn-Hansen.
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