
ETIENNE VAN RATTINGEN
Als je bij politie, leger, inlichtingendienst, NAVO, EU of NATRES wil dan gebeurt er een antecedentenonderzoek,

maar iedere corrupte leugenaar kan politicus worden. Erger nog: deze liegende leeglopers verzinnen de ‘wetten’!

Straks een revolutie in de ‘geneeskunde’

De noodzaak nieuwe wegen te vinden binnen de geneeskunde is groter dan ooit,
niet alleen vanwege de grote aantallen missers en ernstige bijwerkingen van me-
dicijnen, maar ook vanwege onmenselijk lijden, veroorzaakt door onze zielloze
geneeskunde. De oorzaak is dat de medische wetenschap alleen het lichaam behan-
delt. 

Het lichaam lijdt aan ziekten denkt men, maar het
is de pijn van de psyche, die het lijden veroor-
zaakt. 

Kennis van psychosomatiek is essentieel, willen we 
ziekten kunnen genezen
We moeten meer focussen op de oorzaken, zoals chronische stress, trauma, gedrag
en opgekropte negatieve emoties, die de biochemie in het lichaam aanpassen en
zorgen dat we ziek worden. Gezondheid is namelijk een geestelijk én lichamelijk
welbevinden. 

De reguliere geneeskunde begon in Griekenland bij
Hippocrates 450 voor Chr. 

Lichaam en ziel hadden in zijn filosofie en geneeskunde een innige relatie. La-
ter is men de mens als een machine gaan zien door arts en filosoof René Decar-
tes, en is ‘men’ het lichaam los gaan koppelen van de ziel. 

Inmiddels ligt de  ‘kennis van genezen’ bij de farmaceutische industrie, die
grote economische belangen heeft, en de politiek steekt er erg veel geld in om
deze industrie te stimuleren. Als een arts echter afhankelijk is van ziektekos-
tenverzekeringen, politiek en het gigantische netwerk van aanbieders van medi-
cijnen, is het duidelijk dat zelfs een arts niet meer weet wat nu wel of niet
genezend werkt. 

De arts is steeds onmachtiger geworden. Hem wordt de kunst van het genezen on-
voldoende geleerd. Hij studeert immers medicijnen en is afhankelijk van de far-
maceutische industrie, de industrie die alles betaalt en bepaalt.

 

Maar de werkelijke macht bevindt zich bij diegene,
die  werkelijk  kan  genezen.  En  die  macht  is  de
grootste kracht en die zit bij ieder mens in zijn
zelfgenezend vermogen. 

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als ik door een wet gedwongen word verkeerd te doen om goed te kunnen doen, leef ik in een land dat wordt geregeerd door

regelrechte criminelen, dictators en fascisten! Na herziening ook nog: massamoordenaars en genocideplegers!
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