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De eed van Hippocrates
Wat heeft de arts NIET begrepen van zijn eed?

Dit is een artsen eed waarin de arts beloofd zich aan beroepsregels te houden
(zoals het beroepsgeheim) nadat hij de opleiding tot basisarts heeft voltooid.
De eed komt uit het Oudgrieks rond 400 v Chr. toen de Griekse arts Hippocrates
zijn leerlingen de belofte voor het eerst liet afleggen.

1. Ik zweer / beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen
ten dienste van mijn medemens. (waar zijn ze om ons onder het fascistisch
juk van de regering uit te halen die meer op PR kanalen lijken van de pe-
trochemische1 industrie)

2. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
(Als je toestemt met ontbladeringsmiddelen als kankerbehandeling en mos-
terdgasderivaten maar ook met euthanasie dan vind je het natuurlijk nor-
maal dat mensen om hun DOODSSPUIT gaan, of niet?)

3. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.
(Het belang van een patiënt kan alleen geëerbiedigd worden bij een natuur-
arts of natuurgenezer. Alle chemie is namelijk vergif!)

4. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. (Bekijk dan de bijsluiter een keer
van alle vergif dat u dagelijks voorschrijft!)

5. Ik luister en zal hem goed inlichten. (Waarom zijn er dan zoveel mensen al
dodelijk verwond en gedood door de COVID vergifspuit?)

6. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. (Hoe kan het dan dat er dos-
siers worden gebruikt voor vaccinatiepaspoorten en allerlei andere onzin?)

7. Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen.  (Voor
mij bestaat geneeskunde NIET uit het voorschrijven van een recept uitge-
schreven via een dogmatische procedure komend uit de farmaceutische indu-
strie. Ook operaties zijn heel vaak niet nodig. 99% van alle operaties
zijn nodeloos! Een operatie is namelijk het wegsnijden van uw totale on-
kunde wat genezen betreft!)

8. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. (En, doet u daar ook iets aan.
Ik kan namelijk KANKER EN AIDS TOTAAL genezen! Maar ik word wel mooi dood-
gezwegen daar Jan en alleman in uw vakgebied. Zo overtuigd zijn jullie van
jullie gelijk of jullie zitten via de orde zo ontzettend onder de duim!)

9. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijk-
heid voor de samenleving.  (Raar dat wij jullie na anderhalf jaar COVID

1 Rockefeller zelf vond dat zijn  vergiffabrieken een meer ‘wetenschappelijke’ benaming nodig hadden en zo werden 
ze omgedoopt tot farmaceutische industrieën.
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LEUGENS nog steeds niet massaal hebben gehoord. De samenleving is door
jullie in de steek gelaten.) 

10. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg
bevorderen. (Door regeringen ziekenhuiscapaciteit af te laten breken?)

11. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.
(U laat u gebruiken vanaf de eerste dag na uw eedaflegging. U handelt in
procedures en hoeveel mensen hebt u daarmee al vermoord?)

12. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden. (Ik denk dat het beroep
op de schop gaat. Wat u doet als arts kan een robot of een computer ook!)

Dat beloof ik; Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

Wat ECHT GENEZEN BETREFT en dat is TOTAAL, hebt u nog veel te leren! Ondanks uw
8 tot 10 jarige universitaire opleiding. U weet niet eens wat ZIEK zijn is!
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