
 

 

 
 
 
 

Een ander gesprek over kanker... 
 
 
Saskia Mevis werd gediagnosticeerd met kanker en kreeg te horen dat 
ze zou sterven zonder conventionele behandeling. Ze koos ervoor om 
in te gaan tegen wat iedereen haar vertelde dat ze moest doen en in 
plaats daarvan luisterde ze naar haar eigen weten en haar lichaam. 
Door dit te doen, vond ze een kracht en een vreugde groter dan ze ooit 
voor mogelijk had gehouden. 
 
In dit prachtige boek neemt Saskia de lezer mee naar de 
mogelijkheden voorbij het onmogelijke! 
Ze hoopt dat dit boek een brug zal zijn van het onbewuste naar de 
bewuste wereld waar lichamen worden geïncludeerd in de co-creatie 
die leven heet. 
 
Voor velen zit er een zware lading op alleen al het woord kanker en dat 
is niet verrassend. Kanker staat bijna gelijk aan sterven en zeker gelijk 
aan lijden. Of je het zelf hebt meegemaakt of mensen om je heen, 
kanker is een wake up call. In één klap moet je beslissingen nemen 
over dingen waar je geen of weinig weet van hebt. Er zijn adviezen, 
meningen, emoties en zoveel informatie en vaak is het enige wat je wil 
overleven. En in deze rollercoaster gaan we vaak voorbij aan onze 
eigen wijsheid. 
 
Wat als kanker, wat als ziekte een uitnodiging is van jouw lichaam om 
weer bij die eigen wijsheid te komen?  
In dit boek gaat het niet over goede of foute keuzes… 
Het gaat er niet om welke behandelingen wel of niet te doen… 
Dit boek er niet over dat de ene zienswijze en stroming beter is dan de 
andere… 
 
Dit boek gaat om jou en jouw lichaam… 
Dit boek gaat over de belichaming van jouw weten… 
Dit boek gaat over vrijheid van keuze… iedere keuze! 
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