Etienne van Rattingen – medisch antropoloog

Oorzaken van Autisme
Ondanks dat artsen, apothekers en farmaceutische bedrijven welke vaccins produceren nog
steeds bij hoog en laag zweren dat vaccins GEEN autisme zouden kunnen veroorzaken is het
tegendeel natuurlijk gemakkelijk te bewijzen. Wat heb je nodig?

1. Rationeel kunnen denken
2. onderzoek naar de ontwikkelingsgeschiedenis van vaccins
3. een methodische manier van bewijsmateriaal vergaren (haar testen op mineralen is de beste
methode om achter de waarheid te komen en een bewijs waar niemand omheen kan)
Algemeen
Autisme is een serieuze gedragsstoornis bij jonge kinderen die we nu met een gerust hart epidemisch kunnen noemen. Een perfect uitgebalanceerd dieet is een fantastische hulp om autisme
te voorkomen alsook autisme te genezen.
Op dit moment krijgen 1 op 42 jongens en 1 op 189 meisjes een vorm van autismespectrum stoornissen. Dat brengt het algehele gemiddelde naar 1 op 68 zeer jonge kinderen welke een
vorm van autisme ontwikkelen.
De huidige medische professie doet geen adequaat onderzoek naar het ontstaan van autisme
en blijft zich beroepen op het door hen nooit volledig onderzochte feit dat vaccins geen autisme
kunnen veroorzaken.
Dit artikel is tot stand gekomen om als discussiepunt te dienen voor verdere onderzoeken en
daarbij heb ik verder geen literatuuronderzoeken op het oog maar effectieve, biologisch/medi sche onderzoeken op toxicologisch niveau.
Signs and symptoms of autism. In a typical autism case, around the second birthday, a

normally-developing child stops communicating with others and withdraws. Often, this
occurs after a vaccination. (Among the Amish people, who do not vaccinate, autism rarely, if ever occurs.)

I am an ardent investigator only interested in TRUTH !

Etienne van Rattingen – medisch antropoloog

Algemene symptomen
Weinig tot geen oogcontact, terwijl het kind ook verder raar reageert. Motorische stoornissen
die zich uiten in bijvoorbeeld schokkende bewegingen of op de tenen lopen. Ook slaan ze regelmatig met hun hoofd tegen de muur of het hoofd van het bed, hevige schreeuw- en/of huilbui en, problemen met praten, darmproblemen en problemen van het immuunsysteem.
Er bestaat nu een complexe schaal om de verschillende niveaus van autisme te kunnen benoemen. Dat alles is natuurlijk mooi om plakkaten te kunnen plakken op een voorhoofd van een
kind maar het doet weinig om ouders te helpen om de onderliggende oorzaken van het probleem te begrijpen en eventueel op te kunnen lossen. En, dat is dan ook het grote probleem van
de huidige artsenij. Ze benoemen iets, en dan stopt het. Ze behandelen de symptomen en ui tingen van een ziekte, niet de oorzaak. Daarom zullen ze NOOIT één enkele chronische ziekte
kunnen genezen. En, een circuit dat zo geldverslindend is, zou toch op zijn minst iets meer
moeten kunnen dan procedures uitvoeren om van patiënten eeuwigdurende KLANTEN te
maken van de farmaceutische industrie, of niet?

Oorzaken van autisme
Artsen blijven zeggen dat ze de oorzaak niet kennen van autisme. Niet verwonderlijk. Ze
moeten dan eerst hun verwaandheid en ego in de kast zetten om dan een keer beginnen te
luisteren naar de verhalen die ouders vertellen. Als ze daarbovenop nog een mineralenanalyse
van het haar zouden uit (laten) voeren, zouden ze erachter komen dat voedingstekorten en
overtollige toxische metalen betrokken zijn in alle gradaties van autisme.
Mijn ervaring zegt dat alle gevallen van autisme NIET dezelfde oorzaken hebben. Er moet
rekening worden gehouden met het feit dat alle gevallen variëren in ernst waardoor de conclusie nu reeds kan worden gemaakt dat er verschillende factoren en vele combinaties bestaan
om autisme te ontwikkelen.
Ik ben het dan ook niet eens met de kreet dat alleen vaccins autisme zouden veroorzaken
maar als we naar de verdere analyse kijken, wat betreft vaccins, mogen we veronderstellen
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dat ze zeker medeverantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van de diepste gradaties in de
autismespectrumstoornissen.
Laat ons een keer in detail treden.

Vaccinaties
Als je op zoek bent naar de waarheid dan hoor je zelf ook de waarheid in zijn volledigheid
en naar eer en geweten te hanteren. In veel anti-vaccinatie lectuur lees je dat onder Amish
geen enkele vorm van autisme zou voorkomen omdat ze zich niet laten vaccineren. Ik spreek
dit ten stelligste tegen. Tegelijkertijd wil ik eveneens het woord richten tot de anti antivaccinatie advocaten die verkondigen dat autisme onder de Amish op eenzelfde niveau ligt als in de
rest van de samenleving. Beide groeperingen bestaan uit een stelletje leugenachtige imbecielen.
Ze helpen helemaal niet om tot een adequate oplossing te komen omdat ze vervallen in idiote
welles-nietes spelletjes op het niveau van een kleuterschool.
Er bestaan werkelijk Amish die hun kinderen laten vaccineren, toch deze kinderen zullen niet
alle vaccins krijgen terwijl er ook Amish families bestaan waarvan kinderen nooit worden
gevaccineerd. De eerlijkheid dwingt me dus duidelijk te rapporteren dat er ook autisme bestaat
onder Amish. Alleen niet in eenzelfde mate ( 1 op 68) als in de rest van de maatschappij. En,
dat laatste doet ook ieders wenkbrauwen fronzen, niet?
Ook het door de medische clan naar voor geschoven probleem dat autisme al 1000 jaar zou
bestaan. Wat is hiervan waar? Wel, als autisme al zolang de ronde zou doen dan waren
het syndroom van Asperger en autisme zeer zeker al veel eerder opgetekend in de annalen
van de geneeskunde. Beide neurologische stromingen zijn pas in het era van de vaccinaties
opgetreden en door artsen beschreven. Het syndroom van Asperger in 1944 en autisme in
1943. Dat autisme en Asperger beiden erfelijk zouden zijn is tot op dit moment nooit wetenschappelijk hard gemaakt en valt voor mij onder de noemer ‘gebakken lucht’!. Toch, blijft iedereen heel erg stil over alle facetten van de vervuilende olie- en chemische industrieën welke
de pan uitrijzen zodat alle vervuilende industrieën failliet zouden gaan vanwege de door hun
afval veroorzaakte ziekten indien er bewijs zou komen dat alle vormen van hun vervuiling
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verantwoordelijk zijn voor alle vormen van chronische ziekten. Uiteraard geldt dit ook voor
alle industrieën die chemische middelen gebruiken als toevoegingen zoals de margarinefabrie ken en andere voedselfabrieken. Dit is inclusief de energiesector die verantwoordelijk is voor
onder andere kwik in de lucht, de bodem en het water. Nog steeds vraag ik me af waarom
eten van tonijn wel wordt toegestaan terwijl deze de vergiftigingsgrens van kwik als giftig af val vele malen overschrijdt.
2 ppb (deeltjes per miljard) in drinkwater
=>200 ppb in afval wordt het giftig afval en ook zo moet worden behandeld
730 – 1.400 ppb is de limiet in vis (tonijn bevat het meeste kwik)
25.000 ppb in griepvaccins ‘losgelaten’ op baby’s (Dit is 125 maal zo hoog als in gif tig afval)
50.000 ppb gevonden in griepvaccins die worden gegeven aan kinderen, ouderen en
zwangere vrouwen. (Dit is 250 maal zo hoog dan kwik in giftig afval)

Kwik en autisme
De belangrijkste symptomen van autisme komen, zoals eerder reeds gezegd, volledig overeen
met de meest in het oogspringende vergiftigingsverschijnselen veroorzaakt door kwik.
Kinderen die enkele jaren oud zijn hebben al zeker meer dan 100 maal de veilige dosis voor
kwik overschreden en dat alleen al door het toedienen van vaccinaties. De vergiftigingen door
lucht, bodem en water zijn hierbij niet meegerekend.
In 1951 kreeg 1 op elke 10.000 kinderen een vorm van autisme. Maar het aantal vacci naties voor kinderen steeg gestaag en in 1981 zien we stijging van autisme naar 1 op elke
2.600 kinderen. In 1996 schrijven we dat 1 op elke 350 kinderen een vorm van autisme
heeft en nu is het reeds 1 op 68 kinderen die een vorm van autisme krijgen. Alles komt uit
een Amerikaans onderzoek en de vaccinaties zijn dan van 4 vaccinaties in 1951 opgelopen
tot minimaal 50 vaccinaties en in sommige Amerikaanse staten zelfs 100 vaccinaties per
kind.
In one study, children who receive vaccinations containing thimerosal (the mercury-con taining preservative) have six times the amount of autism as those who received a vacci -
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ne free of thimerosal. Parents report to me that many cases of autism symptoms begin af ter a vaccination.

Nog meer gif in vaccins
We zullen even een blik werpen op de samenstelling van het BMR vaccin.
Een eerste waarschuwing wil ik u al meegeven. Deze drie levende virussen zijn gegroeid in zogenaamde HeLa cellen. Dit zijn zeer agressieve, levende kankercellen. Kankercellen die speci aal worden gekweekt en niet afsterven. De patiënte, Henrietta Lacks, die hieraan is overleden,
is al dood sinds 1951. Ze leed aan een zeer agressieve vorm van baarmoederhalskanker en
artsen ontdekten dat haar kankercellen ook buiten het lichaam niet afstierven. Ze stuurden
haar cellen op naar andere onderzoeksinstellingen en ziekenhuizen waar de cellen ook op
kweek werden gezet. Uiteindelijk zouden haar cellen dienen om levende virussen voor vaccins
te gaan kweken. De zogenaamde HeLa cellen vormen de basis voor de vaccins tegen mazelen,
rodehond, bof, waterpokken, polio, hepatitis A en B, HPV (baarmoederhalskanker) en griep.
De farmaceutische industrie weet het volgende:
The Rubella virus in the 3 live virus MMR shot could be the problem virus, aided by
the measles & mumps viruses infecting the immune system temporarily disabled.

The MMR is designed so the measles & mumps viruses are allowed to proliferate and
infect the recipient's cells, while the rubella virus is known to be extremely dangerous du ring early development, and to the human fetus. This rubella virus is genetically engi neered to be (ts) temperature-sensitive, which means it replicates until the body has a fe ver and then it shuts down proliferation of more virus.

There are 25,000 micro-cephaly births every year in America, and many could be from
MMR vaccinations before women realize they're pregnant, or they got travel shots. Out
of the 4 neuro-tropic viruses given simultaneously to 12 month old babies, the rubella
virus would be the most dangerous, along with measles and mumps disabling the immune

system long enough to create a perfect storm. Incredulously to any microbiologist, they
have thrown in Herpes virus, Human Herpes Virus #3 (HHV-3), called Varicella,
quaintly known as Chicken Pox, which is fraternal triplet with HHV-1 & HHV-2,
called Herpes Simplex 1 & 2.

De dringende vraag is, waarom weten artsen dit niet of interesseert het hen geen fluit. Weten
ze nog wel waarom kinderziekten zo voornaam zijn voor het kind?Alles wat je op een of an-
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dere manier onderdrukt komt later tot uiting op een andere manier. Zijn er daarom zoveel
nieuwe, vooral, chronische ziekten?Spreken we daarom over epidemieën als het gaat over
astma, autisme, suikerziekte en kanker?
Foute wetenschap
Vaccinatie is gebaseerd op een foute interpretatie in de wetenschap. Artsen kunnen wel denken dat ze God zijn maar dan denk ik toch dat ik hoor te zeggen dat ze alleen maar God
spelen, niet zijn. Niemand weet beter wanneer een kinderlichaam klaar is om een kinderziekte
door te maken dan de natuur zelf. Het op natuurlijke manier doormaken van elke ziekte is
nog altijd de beste bescherming. Daarbij negeren ze ook alle literatuur die ooit is geschreven
door vroeger vakbroeders van aanzien en over de vele pokkenepidemieën gaan. Het blijkt dat
vele epidemieën juist zijn veroorzaakt door vaccinaties. Zoals de geneeskunde achter Jenner
en zijn oplichting aan blijven lopen, ga ik voor de meer eerlijke aanpak, die van Dr. Hadwen.
Uiteraard schopt hij tegen de poten van de overroepen vaccinatieclan.

Zware metalen
Door haaranalyse is vast komen te staan dat alle autistische kinderen hoge hoeveelheden
zware metalen in hun hersenen hebben. Deze manier van mineralenonderzoek is geaccepteerd
als een forensische wetenschap die de nodige bewijslast in gerechtelijke procedures kan bijstaan. Is het daarom dat de vaccinatie-industrie bang is van deze tak van wetenschap?
Nog banger dan van de farmacokinetiek. Beide onderzoeksvormen zouden er toe kunnen leiden dat ze verplicht worden alle vergiften uit de vaccins te halen en zelfs de productie van
alle vaccins te stoppen omdat deze uitsluitend vervuilend zijn.
Elk arts leert in de beginperiode van zijn studie hoe het immuunsysteem is samengesteld en
hoe het feilloos haar werk uitvoert. Vaccinaties passeren alle beveiligingsbarrières van het
immuunsysteem dus hoe kan het lichaam dan adequaat reageren. Is trouwens maar één van
de negen onbeantwoorde vragen, gesteld aan vaccinerende artsen.
Maar laat ons een keer kijken naar de zware metalen die in onze voedselketen voorkomen.
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Tja, we spreken natuurlijk niet alleen over tonijn. Alles is vervuild met zware metalen voortkomend uit alle takken van de industrie.
✔ Cadmium en kwik. Beide metalen veroorzaken de diepste autistische verstoring die is
opgetekend. Patiëntjes spreken niet, trekken zich volledig terug uit de wereld waarbij ze
zelfs nauwelijks reageren op hun ouders en kunnen nauwelijks worden gecorrigeerd
omdat ze nauwelijks op iets of iemand reageren. Gelukkig komt deze zware vorm van
autisme veel minder voor.
✔ Mangaan en aluminium. Alleen al de afwijzingen over de vergiftigingsgraad van
mangaan en aluminium vanuit de wetenschappelijk/medische hoek is zeer verdacht.
Vooral omdat onafhankelijke bewijzen met honderden zijn te vinden en ze farmacokinetiek om bewijzen te verzamelen volledig afwijzen. Ze vergeten dat er ook andere tak ken van wetenschap bestaan die deze onderzoeken eveneens kunnen uitvoeren. Dus, ja
aluminium komt voor als aluminiumhydroxide in vaccins en als ‘zout’ in de natuur.
Beide vergiftigingen zijn te corrigeren door een aanpassing van het dieet.
✔ Koper. Komt algemeen voor omdat het van nature in vele planten en dieren voorkomt.
Koper veroorzaakt de meeste verteringsproblemen en kan worden verholpen door het
verwijderen van gluten, melkproducten en caseïne uit het dieet. Toch deze aanpassingen
in het dieet zal autisme niet volledig terug kunnen draaien maar de astmatische aanvallen bij autisten al zeker in de kiem smoren.

Autisten hebben moeite met het elimineren van zware metalen
De vele overgevoeligheden en allergieën welke autisten doormaken door het eten van door chemische middelen doorspekte voedingsmiddelen en het ademen van vervuilde lucht mag zeker
niet over het hoofd worden gezien. Het verwijderen van zoveel mogelijk zware metalen uit het
lichaam is noodzakelijk om deze serieuze indicatie terug te draaien.
99% van alle autisten heeft last van een niet goed werkend metabolisme. Gelukkig kennen we
de nodige kruiden om het lichaam van deze kinderen en de nu ook reeds volwassen autisten
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te helpen zich te ontdoen van deze zware metalen met daaraan toegevoegd een uitgebalanceerd dieet.

Giftige chemicaliën
Giftige metalen zijn opgeslagen in iedereen zijn of haar lichaam. Als de ‘wetenschap’ ooit iets
heeft bereikt, is het wel de totale vervuiling van alles en IEDEREEN. Deze vervuiling wordt in
vele gevallen al doorgegeven via de moeder aan het nog ongeboren kind. Bronnen van vervuiling zijn vaccins, penicilline en andere medicatie maar ook chemische toevoegingen in eten zoals kleur-, geur- en smaakstoffen, pesticiden, schoonmaakmiddelen, schoonheidsproducten en
feitelijk alles met daarbij ook alle shit wat in ons zogenaamde ‘drinkwater’ zit. Man, dat
mensen nog geloven in de huidige wetenschap. Schandalig. Dan heb je pas echt een betonnen
plaat voor de kop!
Veel van deze chemicaliën zijn niet gemakkelijk uit het lichaam te verwijderen, vooral omdat
je ze elke dag weer opnieuw binnen krijgt via voeding en drank.

Lekkend darmsyndroom
Met chemicaliën doorspekt voedsel irriteert de darmwand met daarin de darmvlokken die
noodzakelijk zijn om alles wat door vertering uit voeding wordt gehaald via de darmwand
aan het bloed af te geven. Als chemicaliën door aanhoudende irritatie de darmvlokken kapot
maken zonder enige mate van volledig herstel, kan onverteerd of niet compleet verteerd voedsel regelrecht via de lacunes in de darmwand in het bloed terecht komen. Dit veroorzaakt gevoeligheid voor voedingsmiddelen. Maar ook alle niet of voldoende verteerde voeding in de
darmen kan last veroorzaken omdat het daar gaat rotten waardoor weer allerlei infecties
ontstaan en naar de stelligste waarschijnlijkheid ook darmkanker. Deze vorm van kanker kun
je gemakkelijk ontdekken onder de microscoop. (In een druppel bloed zie je dan alle rode

bloedlichaampjes naar elkaar toe trekken. Dit wordt veroorzaakt door onverteerd ei wit in het bloed. De rode bloedlichaampjes plakken aan elkaar tegen het eiwit of vet)
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De meeste autistische kinderen varen wel door alle tarwe en gluten uit de voeding te weren.
Anders gezegd: geen brood, gebak, snoep (suiker), spaghetti of andere pasta’s. Eigenlijk nog
veel meer zoals ook alle melkproducten. Met name kaas, melk, yoghurt, ijs en boter.
If a child has been diagnosed with autism or a related disorder, there is much that can

be done. A nutritional balancing program based on a properly performed and correctly in terpreted hair mineral analysis is excellent and often able to correct the condition com pletely, providing one begins early, and the family is willing to stay with the program a
few years.
A complete nutritional balancing program will correct the nutritional deficiencies, will
cause the removal of at least two dozen toxic metals and hundreds of toxic chemicals,
and will heal the intestinal tract and leaky gut syndrome.

De genezingsmethode bestaat uit haaranalyse en een aanpassing van het dieet om zoveel mogelijk chemicaliën en andere vormen van onbalans te verwijderen. Regelmatige haaranalyses,
met tussenpozen van enkele maanden, maken deel uit van de behandeling. Ook zal het dieet
regelmatig worden aangepast. Uiteraard, als men spreekt over dieet dan praten we over een
leefregel. Daarbij hoort niet alleen een dieet, ook supplementen, aanpassing van de leefstijl en
dat hoort overgenomen te worden door het ganse gezin, met daarbij ook de nodige ontgiftingsprocedures.

Autisme voorkomen
Alle ouders in spé zouden feitelijk eerst hun leven om moeten gooien wat eten en drinken be treft. Ga voor organische voeding. En doe dat langere tijd voordat u probeert in verwachting te
geraken. Hoe schoner jullie lichamen zijn, hoe gezonder de baby gaat worden. Als het enigszins mogelijk is, groei dan uw eigen groenten. Gebruik een goede waterfilter die niet alleen chemicaliën uit het water filtert maar ook bacteriën. Kook ook in gefilterd water. Verdiep jullie
zelf in alle vormen van natuurlijk leven. U zult zien dat het de meest simpele manier van bestaan is, en u zult verbaasd zijn met hoe weinig verschillende voedingsmiddelen mensen een
gezond leven kunnen leiden. 90% van alle schappen in de supermarkt zijn gevuld met vergif!
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Als we eerlijk zijn, zien we de menselijke ondergang overal in de wereld:

•
•
•
•
•

Verrijkt voedsel blijkt belangrijke voedingsstoffen niet te bevatten en dus ontstaan er ziekten
Chemische vitamine-supplementen zorgen weer voor kankers of ziekten
Overconsumptie van margarine en zuivel zorgen voor hart-en-vaatziekten en kankersoorten
Overgewicht bij kinderen is mondiaal een groot probleem
Diabetes en vetzucht zijn op steeds jongere leeftijd een groeiend probleem

Gezonde voeding:
noten, zaden, bonen, vruchten, groenten
'vissen met vinnen en schubben' die gegeten mogen worden als baars, bot, kabeljauw, schelvis,
makreel, tong, haring, etc. Deze vissen zijn rijk aan 2 omega 3-vetzuren (DHA en EPA) en
daarom heel erg gezond.
Alleen reine dieren eten, geen kadaver eters zoals bijvoorbeeld varkens; of onreine waterdieren
zoals: haaien, krokodillen, slangen, dolfijnen, zwaardvis, meerval, oesters, krabben, kreeften,
slakken, mosselen, garnalen en onrein gevogelte zoals: buizerds, raaf, valk, ooievaar, gier…
maar ook geen vleermuis.
Er zijn verder nog andere aanpassingen noodzakelijk maar dat is afhankelijk van de uitkomst
na de haaranalyse.
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