ETIENNE VAN RATTINGEN

Mijn eigen ‘antibioticum’
Een natuurlijke immuunbooster
Als oud natuurgenezer en wildernismaniak ben ik vele jaren volledig op mezelf aangewezen geweest. Kruiden zijn ECHT de geneesmiddelen uit God zijn apotheek en ik heb alle chemische rotzooi niet nodig. Natuurlijk maak ik al mijn eigen medicatie en dat is ook de reden waarom mijn
vrouw en ik geen huisarts hebben. Waarom hebben we een arts nodig als we kerngezond zijn?
Waarom zouden we om vaccins gaan als dit middeltje ons ten alle tijde door de donkere griepmaanden helpt? We hebben nog nooit last gehad van de griep! Dus voor mij persoonlijk zijn vaccinaties
totaal overbodig.
Het bewijst eveneens hoe ver huidige mensheid is afgedwaald van de natuur. Ze zijn ervan overtuigd dat de huidige kennismaatschappij alles kan overkomen. Mooi niet! Want het draait niet om
kennis, alles draait om weten. Kennis is geen synoniem van weten omdat je je weten NOOIT moet
aanpassen. Daarom kan ik ook KANKER totaal genezen, inclusief aangetaste stamcellen, omdat ik
WEET wat kanker is en vanuit de natuur er een totale genezing tegenover kan plaatsen!

Mijn recept
1 ui, 5 teentjes knoflook, 1 gember, een eetlepel kurkuma wat honing toevoegen en een halve liter
biologische appelazijn.
Dit mengsel in de blender goed mixen en dan overgieten in een gesteriliseerde weckpot. In de
koelkast zetten voor 5 dagen en elke dag flink roeren. Na een week is het middel klaar.

Dosering
Tweemaal daags, ‘s morgens en ‘s avonds, 1 theelepel in een glas water ongeveer een half uur tot
een uur voor de maaltijd innemen.

Addendum
Feitelijk is dit geen antibioticum maar een antimicrobieel middel. Het helpt namelijk niet alleen tegen bacteriën ook tegen virussen, parasieten en schimmels.
Als u dit middel inneemt dan kan de anderhalvemeter maatschappij de schop op en kan het mondmasker weer worden opgeborgen. Beide maatregelen zijn totaal overbodig en wetenschappelijk volledig te verwerpen omdat ze niet helpen. Ik snap niet dat universiteitsprofessoren zich op deze manier voor de kar van Bill Gates en zijn geldmachine laten spannen. Van politici begrijp ik het. Dat
zijn allemaal misdadige parasieten die zich voor het minst op elke manier laten omkopen!

Word wakker!
medisch antropoloog – onderzoeker
Het getuigt van een minderwaardige geest wanneer men meedenkt met de grote massa simpelweg omdat de massa in de
meerderheid is. De waarheid verandert niet door het wel of niet geaccepteerd zijn door de meerderheid van de mensheid.

