
Ian Gawler (vert. Anna Klein): ‘Je kunt kanker overwinnen’ Uitgeverij Ankh Hermes, 
Deventer 1984. ISBN 978020243017 ( vertaling van You can conquer cancer, Australie) 
(Kanker/ Botkanker/ Voeding/ Alternatief/ ED) 
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘Het in dit boek aangereikte zelf-hulpsysteem is opgebouwd door dr. lan 
Gawler, toentertijd praktizerend veearts in Australië. Hij kreeg in 1975 op 
zevenentwintig jarige leeftijd botkanker en ondanks de amputatie van één been was er 
geen hoop meer op herstel. In 1976 werd hem door de behandelende artsen meegedeeld 
dat hij nog maar twee weken te leven had. Met de hulp van zijn vrouw begon voor hem 
een lange reis langs genezers en geneeswijzen over de hele wereld, waarbij hij alle 
mogelijke alternatieve en reguliere methoden probeerde. Hij verwierf een breed 
spectrum van inzichten waarbij dieet en meditatie als middel om het eigen genezend 
vermogen te stimuleren er duidelijk uitsprongen. Gawler herstelde op wonderbaarlijke 
wijze. In 1981 zette hij in Melbourne het speciale programma op waarmee hij later zoveel 
succes zou oogsten. Met behulp van deze cursus zijn duizenden patiënten er inmiddels in 
geslaagd na een korte intensieve training huil eigen weg te vinden in hun ziekte- c.q. 
genezingsproces. Daarbij staat het verbeteren van de kwaliteit van het leven voorop.’  
 
Over de schrijver: 
Zie ook: https://en.wikipedia.org/wiki/Ian_Gawler  
 
Recensies/Extra: 
Biblion recensie, Dr. H.S. Verbrugh.: … Samen met zijn vrouw geeft hij 'nu in binnen- en 
buitenland cursussen en workshops ter voorkoming, het onder controle krijgen en zelfs 
genezing van kanker'. Dit boek is een neerslag van zijn aldus verworven inzichten en 
ervaringen. Het is in een sterk persoonlijke stijl geschreven en richt zich specifiek op 
mensen die zelf of in hun directe omgeving met kanker te maken hebben, en heeft alle 
sterke en zwakke kenmerken van de meeste van dit soort boeken. Een serie goed 
bedoelde en voor wie daar ontvankelijk voor is, bruikbare, zelfs inspirerende 
levenslessen, maar of werkelijk ooit iemand als gevolg van deze benadering (laat staan 
uitsluitend als gevolg van dergelijke therapie) van kanker genezen is, is onbewezen. 
Noten, adressen, register.’ 
https://genezendvermogen.nl/informatie-alternatieve-behandelingen-kanker/boeken-
kanker/ian-gawler-je-kunt-kanker-overwinnen/  
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