Etienne van Rattingen – Gezondheidscoach

Kanker genezen doet u zo!
Als u kanker heeft of u bent een gezins- of familielid van iemand met kanker kan de hieronder beschreven methode naast elke 'oncologische' behandeling worden gebruikt. Het interesseert mij geen
malle moer of meneer 'Doktoor' de pluimen in zijn gat steekt voor de genezing. Voor mij is het belangrijk dat u als patiënt totaal herstelt. De achterliggende overwegingen laat ik weg, u wilt genezen! Deze methode heeft al duizenden kankerpatiënten genezen waarom u niet?

Benodigdheden:
Verse citroen, blender, olijfolie van de eerste persing, azijn, water en lakmoespapier.

Beschrijving:
Lakmoespapier kunt u bij een apotheker of drogist kopen. Het is de bedoeling dat u uw pH meet in
uw urine. Deze hoort groter te zijn dan 7,35 (acidosis). U kunt er vanuit gaan dat u geen kanker of
andere auto-immuunziekte hebt met deze waarde. Schrik echter niet dat u als kankerpatiënt een pH
hebt met een waarde lager dan 5. Door de beschreven behandeling zult u uw pH omhoog brengen
en dat hoort op een niveau te komen van 7,5 (alkalosis). Met deze pH-waarde zullen alle kankercellen en ook stamcellen welke kankercellen produceren worden gedood doordat uw bloed weer voldoende zuurstof bevat.
Citroenen: De citroen legt u eerst ondergedompeld in water met azijn voor 10 tot 20
minuten. (Men gebruikt slechts 1 citroen per portie, is een beker.) Dan maakt u de
citroen droog en snijd deze in kleine stukjes om daarna in de blender te doen.
Nadat de citroen in stukjes in de blender is gegaan, (ja ook de schil en de pitten) voegt
u één eetlepel olijfolie toe van de eerste persing en nog een beker water.
3 – 5 minuten mixen in de blender en uw MEDICIJN is klaar.
Dit doet u drie maal per dag. Ik ben geen voorstander om alles vooruit te maken voor
enkele dagen. Er komt een onsmakelijk uitziend vel op het mengsel te staan. Men eet
en drinkt tenslotte voor een groot gedeelte met de ogen. De beste manier is nog steeds
vers. We zijn veel te gemakzuchtig!
Zelfs de meest uitgebluste en bedlegerige kankerpatiënt zal met drie dagelijkse porties citroen/olijfoliemengsel binnen 1 tot anderhalve week weer door het huis wandelen.

Bijkomende behandeling om kanker te bestrijden:
Kankercellen nestelen zich allen liefst in een totaal zuurstofloze omgeving om zich daar te voeden
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met suiker. Het beschermingsmechanisme van een kankercel is dan ook het zichzelf pas openen als
er suiker in de buurt is. In vroegere jaren was ik een fervent voorstander om zoveel mogelijk glazen
met natriumbicarbonaat te laten drinken, terwijl dit een groot nadelig effect had op de spijsvertering
van vlees en vis in latere stadia. Vooral als kankerpatiënten weer vlees en vis gingen eten nadat ze
waren genezen kwam dat nadeel omhoog. Daarom heb ik mezelf een jaar afzijdig gehouden van publicaties om iets nieuws uit te proberen. Ik heb het de één-op-drie-methode genoemd. Bestudering
van de oude Schüsslerzouten samen met de samenstelling van het bloed, bracht me op het idee om
het op een zelfde manier als Schüssler aan te pakken. Met kleine hoeveelheden. Er zijn lijvige rapporten geschreven over de verhouding pH (zuurtegraad)1, CO2 (kooldioxide: 4,7-6,0 kPa) en HCO3
(natriumbisulfiet: 22-28 mmol/L) in het bloed.2

De METHODE
Benodigd: een pannetje water, esdoornsiroop (AHORN Syrup) zeer gezonde natuurlijke vorm van
suiker, en natriumbisulfiet (maagzout).
Een pannetje met een halve liter water op vuur zetten en warm maken, mag niet
koken.
Als het water is opgewarmd 2 eetlepels natriumbisulfiet toevoegen en zes eetlepels
esdoornsiroop.
Goed roeren totdat alles is opgelost en af laten koelen. Men kan het bewaren in de
koelkast.
Voor gebruik goed roeren omdat de natriumbisulfiet weer uitzakt.
Drie maal daags een theelepeltje nemen. ('s morgens op de nuchtere maag, en 1 uur
voor de andere maaltijden)

De werking:
Alles en iedereen heeft een zwakte. Voor de kankercel is het suiker. Door de esdoornsiroop = de
meest natuurlijke suiker te vinden op aarde, zal de kankercel zich openen. Maar niet alleen de esdoornsiroop 'wandelt' binnen. De esdoornsiroop is het paard van Troje en 'sleept' de natriumbisulfiet
mee naar binnen. Natriumbisulfiet DWINGT de kankercel om zuurstof op te halen en daardoor vernietigt de kankercel zichzelf doordat het gistingsproces waardoor de kromme kankercel levensvatbaar is wordt stopgezet en door de zuurstof binnenin volledig wordt afgebroken. PUNT UIT! BASTA!
Elke cel die suiker nodig heeft wordt zo door de alliantie esdoornsiroop-natriumbisulfiet uitgedaagd
en gedood, ook alle stamcellen! Geen uitvallende haren of nagels. Geen verbrande lichaamsorganen
door radiografie. U hebt geen martelende pijnen, want op een natuurlijke manier genezen is geen
1
2

Zie onder 'Beschrijving' voor pH waarden
Oxford Handbook of Clinical Medicine; 8ste editie
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marteling. Het is een volledig natuurlijk proces waardoor u zichzelf alleen maar elke dag sterker
voelt worden!

Het dieet
Geen vlees, vis, wit brood en alles van wit deeg zoals spaghetti en alle andere met chloor gebleekte
meelsoorten. Spelt is de oplossing inden u zo nodig brood wilt eten, maar brood is uitsluitend vulling.
Groenten
Alfalfa +29.3 Asperge +1.3 Gerst +28.1 Spruiten +0.5 Alle verse slasoorten +14.1 Bloemkool +3.1
Cayenne Peper +18.8 Selderij +13.3 Bieslook +8.3 verse komkommer +31.5 Paardenbloem +22.7
Verse andijvie +14.5 Groene bonen +11.2 Knoflook +13.2 Groene kool van december +4.0 Groene
kool van maart +2.0 Veldsla +4.8 Prei +7.2 Alle slasoorten (gemiddeld) +2.2 Uien +3.0 erwten +5.1
Rode biet +6.3 Rabarber +6.3 Savooiekool +4.5 Paardestaart +21.7 Veldzuring +11.5 Soja Spruiten
+29.5 Spinazie buiten maart +13.1 Spinazie van de maand maart +8.0 Chia zaden +28.5 Radijzen
+28.4 Straw Grass +21.4 = Calamagrostis intermedia; Waterkers +7.7 Tarwe +33.8 Witte kool +3.3
Zucchini +5.7
Wortelgroenten
Rode Bieten +11.3 Wortelen +9.5 Mierikswortel +6.8 koolraap +5.1 aardappelen +2.0 rode radijzen
+16.7 koolraap +3.1 rammenas +39.4 rapesteeltjes +8.0 witte radijzen (lente) +3.1
Fruit
Avocado (Protein) +15.6 citroen +9.9 Lemoen +8.2 Tomaten +13.6
Organische granen en groenten
Boekweit +0.5 Linzen +0.6 Boterbonen +12.0 Spelt +0.5 Tofu +3.2 Witte bonen +12.1
Noten
Amandelen +3.6 Paranoten +0.5
Zaden
Karweizaad +2.3 Komijnzaad +1.1 Venkelzaad +1.3 Lijnzaad +1.3 Pompoenzaad +5.6 Sesamzaad
+0.5 Zonnebloemzaad +5.4 Tarwezaad (kern)+11.4
Vetten
Borage Olie +3.2 Teunisbloem olie +4.1 lijnzaadolie +3.5 vette visolie +4.7 Olijfolie +1.0
Feitelijk mag u alles eten behalve vlees, vis en ongezond FABRIEKSVOER!
U zult niet geloven hoe snel u weer op de been bent.
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