De ondergang van een illusie

De zekere weg naar een falende staat, economie en gezondheidszorg:
Etienne van Rattingen

Toekomstvoorspellingen
Het einde (van de staat, bank en farmacie) nadert!
Er valt heel wat over Westerse medicatie te zeggen en wanneer alles een keer ophouden zal, valt moeilijk te voorspellen. Datzelfde geldt trouwens eveneens voor alle
Westerse manieren van financieren, een systeem dat alle momenten in duigen kan vallen of als een mankepoot nog een kleine tien jaar verder struikelen omdat niemand wil
weten dat het doodziek is, eigenlijk op sterven na dood.
Westerse medicatie zal vele jaren vergen voordat dit alles kan worden vervangen voor
nieuwe medicijnen, gebaseerd op realiteit. Toch als straks staten failliet gaan en in elkaar storten kan alles van het ene moment op het andere veranderen omdat Big Pharma niet langer het handje boven het hoofd wordt gehouden door allerlei overheidsinstanties en patentbureaus. Natuurproducten zouden snel de markt overnemen en de
farmacie zou snel wegteren en binnen de kortste tijd niet meer bestaan.
Alle mensen die zich bezig houden met goedkeuren van medicatie en patenten zijn
maar één salaris verwijderd van oneerlijkheid. Staten hangen aan elkaar met een lange, fragiele lijn bestaande uit salarissen. En alles stopt als staten stoppen met bestaan
omdat er dan geen geld meer wordt geleend bij dubieuze banken.
Twee machtige instituten worden nu onder de loep genomen en wonderwel met elkaar
vergeleken en u zult zien dat ze bijna exacte kopieën van elkaar zijn.

1)

Beide zijn gebaseerd op fraude en oplichting.
De Westerse geldwereld en medicijnwereld zijn gefundeerd op fraude.
Voor geld is dat duidelijk omdat men geld kan creëren vanuit niets en iedereen rijk kan worden door de verkoop van anderen hun fictieve financiële instrumenten die economisch geen enkel houvast hebben met de werkelijke realiteit.
Voor de aanschijn van de Westerse medicijnwereld worden praatjes verkocht dat men beter kan worden door het innemen van fictieve, gepatenteerde chemicaliën, in plaats van fundamentele oorzaken als incomplete
voeding, beweging en blootstelling aan allerlei chemische toevoegingen
van smaak- geur – en reukstoffen aan de kaak te stellen.
Westerse financiële fraude wordt begaan door hoog ‘begaafde’ academici
die moeilijke financiële instrumenten samenstellen die dan weer gepresenteerd worden in de investeringsbranche als zogenaamde instrumenten van
grote waarde wat ze in feite helemaal niet zijn.
Westerse medicatie fraude wordt begaan door medische onderzoekers met
een veel te groot ego die selectief omgaan met klinische onderzoeksdata
om zodoende fictieve ‘wetenschappelijke’ resultaten te verkrijgen die kunnen worden gepresenteerd aan de FDA of aan andere equivalente keuringsdiensten in Europa, om medicatie goed te laten keuren.

Zulke keuringsdiensten keuren een dergelijke ‘medicatie’ goed zodat deze
chemicaliën kunnen worden verkocht aan het grote publiek om ze in te zetten tegen ‘ziekten,’ die eveneens allemaal fictief zijn omdat een zootje bij
elkaar geraapte symptomen voor één of andere ziekte door moet gaan. Een
panel van ‘experten’ hebben allemaal op een ‘deskundige’ manier hun fiat
gegeven om een bepaald aantal onderkende symptomen een indrukwekkende Latijnse naam te geven en zodoende een ‘ziekte’ te verklaren.
Financiële instrumenten en goedgekeurde medicatie zijn beiden gevestigd
en bevestigd op frauduleuze gronden. Ze brengen niets reëel laat staan dat
deze dure toestanden enige waarde hebben voor iemand. Ze bestaan beiden, simpel gezegd, voor geldelijk gewin zonder dat er in die branches
mensen bestaan die zich enige zorgen maken over de gezondheid of rijkdom van anderen.

2)

Bij problemen zullen beiden symptomen behandelen en niet de
oorzaken oplossen.
Tijdens de afgelopen bankencrisis zijn er miljarden aan belastingcenten in
banken gestopt om ervoor te zorgen dat ze niet over de kop zouden gaan.
Dat is eveneens symptoombestrijding en het kan niet lang meer duren
voordat het geldsysteem werkelijk over de kop gaat. Ons geldsysteem is
een piramidespel, niets meer. Door gulzigheid is het systeem op leven na
dood. Dat kan ook niet anders als banken denken dat alle geld in de maatschappij van de bank is en niet van het volk in een staat of land. Daarbij
komen volgende feiten nog eens om de hoek kijken. Elke bank hoeft maar
8% onderpand te hebben voor alle kapitaal dat ze vertegenwoordigen en er
is maar 4,6 % echt geld, in de vorm van munten en papiergeld, in omloop.
We kunnen ons een idee vormen waarom banken zich nu beschermen met
maatregelen die ervoor zorgen dat u maar een bepaalde maximale hoeveelheid geld per dag kunt opnemen! Ze spelen baas over UW geld en WIJ
vinden dat allemaal normaal? Dus, nu vinden alle banken en regeringen
dat het probleem zowat is opgelost. Natuurlijk niet, maar dat is de mening
van mensen die het piramidespel kennen.
Onze Westerse Geneeskunde, ook zeer begaan in het oplossen van symptomen in plaats van het genezen van ziekten, benadert behandelingen op een
zelfde manier. Filosofisch gezien zeggen ze: ‘negeer de echte oorzaak,
geef de patiënten vooral geen raad waarmee ze kunnen herstellen en schrijf
vervolgens farmaceutische medicatie voor om alle gezondheidsproblemen
te maskeren zo lang als dat mogelijk is.’ We zijn natuurlijk niet allemaal
gek!
Als we naar beide verhaaltjes kijken worden beide patiënten steeds zieker.
De kanker blijft groeien en door de symptoombehandelingen lijkt het alsof
beiden gezond zijn, maar dat is een illusie. Ze stevenen beiden af op een
nog grotere crisis, die verder niet meer onder controle kan worden gehouden en de patiënt zal doodziek worden en uiteindelijk sterven!
Deze financiële crisis infecteert nu alle banken, hypotheekbanken en verzekeringsmaatschappijen over heel de wereld. We steven af op een ECH-

TE financiële pandemie die nooit meer terug te draaien is. Maar nog liever
dan enige uitleg te geven over het ontstaan van de ‘infectie’ in de financiële industrie willen ze alleen maar geld van de belastingbetalers binnenhalen om gaten te dichten, zodat ze nog even op kunnen staan, terwijl ze
sputteren, hoesten en kuchen door de ziekte die hun begerigheid heeft veroorzaakt.
3)

Beide zichzelf verrijkende industrieën maken iedereen arm
De verborgen agenda ziet er als volgt uit. Zowel de financiële als farmaceutische industrie is gebaseerd op zoveel mogelijk winst maken voor de
industrie op kosten van het publiek, het volk. De Westerse Geldmarkt privatiseert alle financiële winsten en socialiseert alle verliezen. Daarom gaat
er veel geld naar de medicijnverstrekkers vanuit onze belastingpot. We onderhouden hen terwijl hun medicatie ons nog zieker maakt dan we al waren of zijn. Anders gezegd: alle winsten gaan naar de globale elite, (Bilderbergers en andere profiteurs) en alle verliezen worden doorverwezen naar
de belastingbetalers. En dat zijn onder andere de miljarden aan belastinggeld die op dit moment aan alle banken zijn betaald.
De Westerse Geneesmiddelenindustrie is de virtuele alleenhouder van alle
‘geneesmiddelen’ doordat ze alle kruiden tegen ziekten afkraken en zelfs
verbieden, alle echte informatie over voeding censureren om zodoende de
mensen te intimideren en te hersenspoelen. Deze acties bestaan alleen om
alle winsten voor farmaceuten te beschermen. Onze ‘desk-kundige’ professoren helpen hier, waarschijnlijk goed betaald, aan mee als een stelletje salonhoeren. En dit is de reden waarom de gezondheidszorg zo duur is. Er is
geen andere uitleg mogelijk. Alles wordt via marketing en reclame kunstmatig in leven gehouden.
Farmaceuten hebben het monopolie over prijzen en worden gesteund door
alle organisaties die hun broodnodige medicatie goed moeten keuren. Er
zijn heksenjachten bezig tegen mensen die zich bezig houden met kruiden,
maar ook tegen bedrijven die vitamine - en andere voedingssupplementen
maken. Organisaties die er zijn voor de farmaceuten, niet voor het volk, en
die medicatie goedkeuren hebben ook de wettelijke macht toegespeeld gekregen om natuurgenezers, bedrijven die natuurlijke voeding produceren te
bedreigen met dure rechtzaken waardoor ze monddood worden gemaakt en
rechtstreeks op een failliet afstevenen als ze geen compromis sluiten of
hun handel sluiten. Nu moet zelfs de biologische voedingsindustrie aan
gaan tonen dat alles wat op een verpakking staat ook werkelijk de waarheid is, terwijl alle onderzoeken naar alternatieve middelen worden geboycot, tegengewerkt en afgekraakt en gecensureerd.
Dit is niets meer dan gouvernementele tirannie die de gezondheidszorg en
farmacie in de kaart spelen door elke vorm van concurrentie uit te schakelen. Het heeft zelfs niets met genezen te maken.
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Beiden zijn gebaseerd op arrogantie en geld
De farmacie staat bol van arrogantie waarbij hoegenaamde slimme mensen
aan de top het idee hebben dat ze moeder natuur hebben verslagen door de
consument te hersenspoelen en het collectieve bewustzijn zo te bewerken
dat lijkt of ze altijd gelijk hebben en het beste met de mensheid voor hebben. Ze gaan ervan uit dat de mens is geboren met een veiligheidssysteem
tegen gepatenteerde chemische middelen.
Dezelfde arrogantie zien we op de beursvloeren, waar hebzuchtige geldwolven zichzelf ervan overtuigen dat ze zo briljant zijn met eigengemaakte
idee over geld binnenhalen, dat het zelfs een voorbeeld is geworden om
boekhoudingen te gaan doen in Enronstijl. Al eens kritisch naar een jaarbalans gekeken? Zeg me een keer wat een bedrijf echt waard is? Dikwijls
niet meer dan 25% van dat een bedrijf volgens zijn balans waard is. Raar
toch?
De arrogantie in beide bedrijfstakken in ontzettend onbegrijpelijk. Beiden
zijn volledig van de pot gerukt en we kunnen gevoeglijk zeggen dat enige
realiteitszin volledig ontbreekt bij beide industrieën. Ze zullen er snel achterkomen. De geldpot is in vele landen leeg. Ze geloven niet in oorzaak en
gevolg, goud of gezonde voeding. Volgens hen zijn dingen gewoon dingen
omdat ZIJ dat zeggen. Ze zien de realiteit voor het gevaar van een subjectieve economie, wetenschappelijke oplichting of een normaal werkend
boerenverstand niet zitten. Deze twee industrieën leven al zolang in een
schemerzone dat ze volledig in het duister tasten als het gaat om enige realiteit. Sterker nog, ze weten niet eens meer wat het woord betekent.
Artsen hebben geen enkel besef hoe belangrijk verse voeding is. Ze zijn leken op voedingsgebied vanaf het moment dat ze geneeskunde zijn gaan
studeren. Hun pathologieboeken staan vol met de onzin dat er nog geen
link is met voeding, of dat er nog wordt gezocht naar een duidelijke connectie met bepaalde voedingsstoffen en ga zo maar door. Met bankiers is
het niet beter gesteld. Er zijn er niet veel die beseffen hoe erg het is om
maar 8% eigen geld te hebben voor elke euro die ze beheren en ze kijken
neer op de basiswetten van elke economie. Verder hebben ze geen enkele
notie over het feit hoe het werkt om via faillissementen tot 25 à 33% aan
geld uit de samenleving te trekken zodat inflatie wel MOET optreden. Het
moet eerlijk worden gezegd: bankiers en artsen hebben geen beetje verstand over de vakgebieden waarover ze de autoriteit hebben gekregen. Ja,
er zijn uitzonderingen maar die hebben allemaal aan zelfstudie gedaan omdat niets over echte realiteit wordt aangeleerd op dikdoenerige universiteiten.

5)

Beiden zoeken direct profijt over de ruggen van toekomstige generaties
Westerse financiële instituten hebben zich beroemd gemaakt door het
voorspellen van de toekomst. Elke kwartaal geven ze een voorbeschouwing op de winst die ze gaan maken in het nieuwe kwartaal en als er geen
winst wordt gemaakt in de volgende 90 dagen dalen waarden van hun aan-

delen. Ik heb me reeds dikwijls afgevraagd of deze mensen een kristallen
bol hebben, en waarom ze deze niet delen om echte ellende te verhelpen in
onze wereld.
Deze ‘onmiddellijke winst’ mentaliteit leidt onvermijdelijk tot een verlaging van deugden als het besparen van geld of het eren van toekomstige
generaties. In plaats van onze kinderen te belonen met gelijkheid, hebben
alle financiële instellingen onze toekomstige generaties met een onmogelijke schuldenlast opgezadeld, waardoor onze kinderen en hun kinderen in
de nabije toekomst veel minder gaan hebben dan wij ooit hebben gehad.
Farmaceutische bedrijven denken op een zelfde manier. In plaats van het
nationaal promoten van gezonde levenswijzen zoals gezonde voeding om
mee te beginnen, en een gezondheidsprogramma om ziekten te voorkomen, zoeken ze gewoon naar een weg om ieder individu te vaccineren en
medicatie op te dringen vanaf de geboorte tot en met sterven. Er wordt niet
opgelet dat veel medicatie door het toilet wordt gespoeld en dat er daardoor steeds meer vergif in ons drinkwater wordt gevonden. Ze doen zelfs
geen moeite om chronische ziekten of degeneratieve ziekten zoals kanker
onder controle te krijgen.
Westerse Medicijnmannen wachten liever tot mensen ziek worden zodat ze
lekker kunnen verdienen aan hun ziekten. Eenzelfde manier van werken
zien we in de geldwereld. Ze verbergen hun problemen en onkundigheid
zoals in de geneeskunde. Als de schuldenberg dan te groot wordt en ze beginnen in te storten komen ze op een punt dat ze schreeuwen om hulp om
hen uit te kopen, zodat ze hun verderfelijke manier van werken voort kunnen zetten.
Geen van beiden opereren met enig verantwoordelijkheidsbesef of - plicht.
6)

Beide industrieën worden geleid door onvervalste criminelen.
Als ik bij u inbreek en uw portefeuille steel word ik gezien als een crimineel. Maar als regeringen hetzelfde doet en indien ze zelfs al uw spaarcenten hiermee afnemen, durven ze te roepen dat ze helden zijn.
Maak geen denkfout! Zowel de Westerse financiële – als de Westerse medische industrieën worden geleid door onvervalste criminelen die stelen,
liegen en alle mogelijkheden aangrijpen om zoveel mogelijk winst te maken. De farmacie voorkomt dagelijks lijvige rapporten waar ze niets van
willen weten en winsten in gevaar brengen, terwijl ze voortvarend worden
geholpen door allerlei wettelijk geïnstalleerde staatsorganen en ‘experten,’
direct door hen betaald om ervoor zorg te dragen dat bestaande en nieuwe
farmaceutische middelen worden verkocht in grote getale.
Topbankiers kopen met honderden miljoenen politici om, zodat ze ervoor
kunnen zorgen dat hun salarissen huizenhoog blijven, zelfs als hun financiële instituten, waar ze de dagelijkse leiding over hebben, moeten worden
veiliggesteld met ons belastinggeld. Men mag dus gevoeglijk aannemen
dat top CEO’s, politici en beleidsmensen niets meer zijn dan onvervalste
criminelen die zich schuldig maken aan verschillende criminele feiten tegen de mensheid. Om er enige te noemen: diefstal, samenzwering, georganiseerde misdaden en nog veel meer.

Als deze mensen zich op eenzelfde manier aan alle wetten zouden moeten
houden als u en ik, dan zouden ze allemaal direct worden gearresteerd en
achter de tralies verdwijnen. In een land waar de doodstraf geldt, zouden er
zeker nog enige van deze vonnissen worden voltrokken.

7)

Beide industrieën staan op instorten
Er is een opmerkelijke parallel tussen beide industrieën. Ze staan beide op
instorten.
Al zeker vijf jaar geleden opperde ik dit tegenover vele zelfstandigen, de
banken staan op springen. Niemand geloofde me toen en nu geven ze me
schoorvoetend gelijk. Maar de bankwereld zal in zijn val ook de farmaceutische industrie meesleuren. Ineens worden vele mensen wakker. Ze ontwaken uit een slaapwandelfase en worden zich bewust dat ze al jaren worden geleefd. Het bijna ineenstorten van de volledige financiële wereld
heeft vele ogen geopend. Er bestaan geen landen waar medicatie vrij of
bijna vrij beschikbaar is, dat kost geld. Belastinggeld! Waardoor de belastingen steeds weer worden opgetrokken. Er bestaan geen landen waar leningen worden gegeven die niet opbrengen. Geld verdienen met en aan
geld dat niet bestaat, is een piramidespel creëren dat niets anders kan dan
instorten.
Realiteit schijnt zeer koppig over te komen. Iedereen blijft vasthouden aan
zijn dagdromen maar vergeet wel dat echte economische wetten niet eeuwig kunnen worden overtreden en dat geldt eveneens voor wetten die gelden voor de menselijke fysiologie. Als een systeem vergiftigd is, biologisch of financieel, moet men beginnen om met het vergif af te rekenen om
op een rustige manier weer gezond te kunnen worden.
Spijtig genoeg blijven Westerse regeringen de werkelijke vergiftigingsverschijnselen negeren waardoor het steeds moeilijker wordt om alle werkelijke problemen op te lossen.
De werkelijke reden waarom de Westerse geneeskunde zo afhankelijk is
van de Westerse financiële gezondheid komt door het feit dat BIG PHARMA volledig afhankelijk is van overheidsbescherming om zichzelf te kunnen blijven voeden. Zonder hulp van welke regering ook in de wereld om
een monopoliepositie te handhaven voor de farmacie tegenover elke alternatieve therapie die kan worden toegepast om mensen werkelijk te genezen zit en zat de gehele geneesmiddelenwereld volledig op zijn gat!
Niemand zou chemische middelen kopen tegen ziekten als reuma, artrose
of artritis als ze zouden weten dat kersenextract of visolie in eerste instantie de pijn wegneemt, veel minder kosten en uiteindelijk alle problemen
werkelijk verhelpen. Als iedereen de waarheid over cholesterol of eigenlijk
plaque zou kennen, voortkomend uit zurige, niet natuurlijke vetten gemaakt in chemische voedingsindustrieën waar alles kunstmatig wordt geprefabriceerd en welke niet voorkomen in natuurlijke voedingsstoffen of
vlees. Zij zouden hun voeding volledig wijzigen naar vers en zonder label
met daarbij ongepelde rijst en verse knoflook. Deze mensen zouden geen
enkel chemisch medicijn nodig hebben.

Dus, het mag voor iedereen duidelijk zijn. De ganse farmacie is volledig
afhankelijk van de staat om dikke winsten binnen te kunnen blijven strijken. Maar, als de staat failliet gaat, en dat komt zonder meer! Dan zal BIG
PHARMA ineens op moeten boksen tegen een vrije marktwereld, vrij voor
iedereen omdat de farmacie geen gebruik meer kan maken van censuur, tirannie of uitoefenen van druk omdat het alles omvattende vangnet niet langer bestaat.
Gaat de staat failliet, dan gaat de volledige farmacie failliet en degene die
alles zal veroorzaken is de Westerse financiële wereld.
Natuurlijk zullen beide instituten blijven vechten om alle macht te behouden, zelfs nu ze al aan het afbrokkelen zijn. (We hebben nu een zogenaamde grieppandemie die alleen bestaat als publieke marketingstunt om iedereen die slaapwandelt te vaccineren.) Beide industrieën zullen vechtend ten
onder gaan en hun doodstrijd zal zeker enige jaren duren. Maar, geen enkele natie heeft toekomst als geld en genezing zijn gebaseerd op fraude.
Denk er maar een keer over na.
Geen enkel Westers land kan op deze manier in leven blijven. 50% van de
bevolking op pillen. Kinderen aan de speed via de door de geneeskundige
wereld zelf uitgevonden ziekten zoals ADHD. Vaccinaties met vergif die
jonge mensen voor het leven afhankelijk maken of vermoorden. Er is geen
toekomst als dit niet gaat veranderen.
Verder mogen we de hapslik cultuur van junkfood, en met chemicaliën
verpeste drank niet vergeten te noemen, voortkomend uit de chemische
wereld die zich voedingsindustrie noemt. Onze voeding wordt verpest door
hen door het onttrekken van de voor onze spijsvertering noodzakelijke enzymen, om ze daarna via labels mooi klinkende namen te geven. Gepasteuriseerd, gesteriliseerd, geraffineerd enz. U kent de kreten wel. Daaraan toegevoegd worden smaakversterkers, geurversterkers en kleurversterkers, alles puur chemisch en goedgekeurd door onze regeringen.
Met banken die geld stelen van de belastingbetaler en een staatsschuld, alleen al in België, van meer dan 420 miljard euro of 106 % van het Bruto
Nationaal Product dat al jarenlang wordt verspreid over onze generaties,
vorige generaties en waar ze dan ook nog onze kinderen, die hun kinderen
en hun kroost mee hebben opgezadeld mag het duidelijk worden dat er
geen redden meer aan is. Er is simpelweg geen toekomst meer!
Is de werkelijke, rationele wereld een schok? Bedenk dan dat het einde
werkelijk in zicht is. Beide industrieën en de overheid daveren op hun
grondvesten, veroorzaakt door arrogantie en op elkaar gestapelde stommiteiten. Hierbij hebben ze globale schandalen ontwikkeld, gebaseerd op
door hen zelf veroorzaakte opspraken.
Alles waarvan we hebben aangenomen dat het echt was, is gebaseerd op
‘schone’ schijn. Geld, medicatie, economie en recht.
We ontmaskeren nu de echte realiteit: een web van slavernij ontworpen om
alle mensen te laten geloven dat ze in een vrije maatschappij leven, van
wie gezondheid en rijkdom wordt gestolen door enkelingen die alle politieke en rechtelijke machten naar hun pijpen doen dansen.

Nog even en de terreur zal zijn opgelost. Geen staat, geen farmacie en geen
financiële wereld meer. Alleen de natuur zal er nog steeds zijn. Verder, bevrijdt van alle dominantie, kunnen we dan nog alleen op elkaar vertrouwen. Iedereen zal dan meemaken wat de reële wereld allemaal nog heeft te
bieden.
We zullen ontwaken in een nieuwe, ontzettend ruwe episode van leven
maar wel een volledige nieuwe en natuurlijke manier van bestaan. Zij, die
niet op de kar springen, zullen ontberingen lijden.
Ik daag u uit om nu uzelf al beginnen aan te passen. Ga weer natuurlijk leven. Gebruik kruiden om te genezen, eet vers voedsel en begin met een
tuin in te richten waar u straks uit kunt leven. Alle fictieve constructies zijn
aan het instorten en we hebben allemaal eerste klas zitjes gekregen op weg
naar een nieuwe transformatie in de geschiedenis van onze aarde.
De cultuur die we tot nu hebben gekend komt aan zijn einde. Maar er komt
een nieuwe aan. We schrijven en maken aan de lijve een volledige omwenteling mee in de geschiedenis. Het mooiste is: we mogen eraan deelnemen.
De volgende jaren worden de spannendste uit ons leven.

