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Open brief aan alle MOORDENAARS
oncologen waar ook ter wereld
Zolang u ONZIN blijft uitkramen EN publiceren zoals in het artikel waarvoor u hieronder de link
kunt vinden, zullen jullie alle door jullie behandelde patiënten alleen maar compleet vergiftigd
binnen 5 jaar de kist in helpen! Kanker is geen DOMME PECH! Kanker is een ziekte veroorzaakt
door het feit dat men zich een verkeerde levensstijl heeft eigen gemaakt.
Oncologen: domme pech is wel degelijk belangrijke oorzaak kanker
Kanker kan worden genezen! Totaal! Binnen 2 maanden. PUNT! En weet u wat het beste van de
ganse zaak is? Iedereen kan kanker genezen. Je hebt daar helemaal geen opleiding voor nodig.
Wat jullie met dit onderzoek hebben bewezen is dat jullie naar alle waarschijnlijkheid nog niet eens
fatsoenlijk kunnen tellen. Oh, en roken veroorzaakt ECHT GEEN LONGKANKER! Dat is
gebaseerd op veronderstellingen, door jullie 'onderzoeken' genoemd. Hiermee zeg ik niet dat roken
gezond is. Natuurlijk niet. Maar nogmaals: roken veroorzaakt ECHT GEEN LONGKANKER!
Longkanker is een secundaire kanker. Indien jullie op de hoogte zouden zijn van de echte oorzaak
van kanker, zouden jullie ook snel inzien dat longkanker, veroorzaakt door roken, onmogelijk vol te
houden is, om het geen leugen te noemen. En nee, ik rook niet, dus ik ben geen rokende ongelovige
van jullie kretologie.

De oorzaak van kanker
Als je kanker wil kunnen genezen moet je eerst weten wat de oorzaak is. Zolang de artsenij kanker
ziet als een uitbraak van tumoren zullen ze nooit kanker kunnen genezen. Kanker is zuurstoftekort
in bepaalde organen omdat de pH waarde van het bloed veel te laag is. Tumoren zijn een
beschermingsmiddel van het lichaam waarin kankercellen worden opgeslagen. Om nu deze
opslagvaten te zien als DE KANKER is natuurlijk idioterie grenzend aan imbeciliteit.
Kanker is een afwijking van het lichaam wat op haar beurt dan weer tumoren veroorzaakt omdat het
lichaam nog capabel is alle kromme cellen te verzamelen om in het 'vuilnisvat' op te slaan. Zo
blijven de kankercellen uit het bloed en kunnen zich niet verspreiden naar andere gedeelten van het
lichaam. Als een oncoloog nu begint met een prikactie in een patiënt zijn of haar lichaam om te
onderzoeken of de tumor kwaadaardig is dan verspreidt men de kanker via het bloed. Op dat
moment heeft de chirurg/oncoloog zijn patiënt al vermoord. Het is namelijk een moorddadige
handeling.
Kanker genees je door het pH van het bloed omhoog te brengen waardoor het zuurstofgehalte in het
bloed omhoog gaat, aangevuld met een veganistisch dieet. Pas als het pH weer op peil is, kan meer
beginnen met af en toe vlees of vis te eten.
Er is een groot verschil in doen alsof je kunt genezen en werkelijk holistisch genezen. Kanker is één
van deze ziekten welke op holistische manier moeten worden aangepakt!
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Er zijn verschillende methoden om kanker te genezen. Ik ken er nu totaal vier. Wat is het probleem
Waardoor meneer DOKTOOR kankercellen aan het tellen is? Denkt men nu werkelijk dat dit de
oorzaak zal blootleggen?
Indien u wilt weten wat de oorzaak van kanker is, en u deze OORZAAK ook totaal wilt kunnen
genezen, bestudeer dan Dokter Warburg en zijn studies in het Max Planck instituut. Of
DOWNLOAD ze hier. Zijn studie was ook het begin van mijn weten hoe kanker te genezen.
U kunt ook mijn gepubliceerde methode downloaden. Ik werk nu nog aan een meer eenvoudige
oplossing om kanker te genezen omdat de citroen toch wel bewerkelijk is en veel vragen oproept.
Citroen is 'zuur' en brengt het pH omhoog? Tja, en dat is voedingstechnisch en chemisch te
bewijzen. Ook is het te bewijzen dat bijvoorbeeld MISBRUIK van antibiotica kanker kan
veroorzaken door schimmelvorming in de darmen. Hoezo explosie van darmkanker? U maakt dat
uw eigen patiënten kanker krijgen en vervolgens kunt u die ziekte niet genezen. Bizar dat dit
allemaal bedekt blijft, niet? Zou er censuur bestaan in jullie vakgebied? Ik begin me dit steeds vaker
af te vragen.
Maar goed. Kanker geneest men op deze simpele manier. Nochtans ben ik ervan overtuigd dat het
nog simpeler kan.
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