Etienne van Rattingen

Spanje verklaart de oorlog aan
alternatieve medicatie
De Spaanse draconische plannenmakers Premier Pedro Sánchez, minister van ‘gezondheid’ Maria
Luisa Cascedo en minister van ‘wetenschappen’ Pedro Duque vinden dat de Spanjaarden zich
steeds vaker bedienen van alternatieve medicatie. Om hun burgers te DWINGEN om naar meneer
Doktoor en de gifmenger op de hoek te gaan, gaan ze alle alternatieve medicatie in Spanje verbieden.
Ze zijn met een campagne gestart waarin ze laten vertellen dat er ‘geen wetenschappelijk bewijs’
bestaat dat alternatieve medicatie ook echt werkt! SERIEUS? En omdat het vergif van meneer
DOKTOOR zo goed werkt stappen Europeanen, niet alleen Spanjaarden, massaal over naar kruiden
en vitamines? Kruiden zijn zo oud als de mensheid en hebben de gezondheid, samen met organisch
voedsel, altijd gediend! Het is niet omdat de geschiedenis is verkracht door gekochte charlatans die
zich historicus DURVEN noemen dat er vroeger met kruiden geen resultaten zijn behaald.
En dan nog wat. Als de bevolking massaal meneer DOKTOOR en alle GIFFABRIEKEN de rug
toekeert, moet er dan geen lampje gaan branden bij omgekochte politici? Horen ze dan niet meneer
DOKTOOR zijn opleiding en alle farmaceutische bedrijven en hun ‘geneesmiddelen’ eens een keer
onder de loep te gaan nemen? Werkt de economie niet op vraag en aanbod? Is het niet duidelijk dat
de aanpak van meneer DOKTOOR en zijn voorgeschreven vergif de mensen niet langer meer dienen? Men kan patiënten niet voor BLIJVEN liegen.
Artsen kunnen geen echte ziekten behandelen. Ze zijn daar niet voor opgeleid en hebben ook de
kennis en medicatie hiervoor niet! Artsen zijn opgeleid om te handelen bij en na traumatische gebeurtenissen. Maar verstand van CHRONISCHE ziekten hebben ze niet. Elke ziekte is chronisch indien deze NIET na zes weken is genezen!
Spanje wil nu alle opleidingen voor alternatieve manieren van genezen gaan verbieden om nog
onderwezen te worden. Tja, dat wil zeggen om ‘gekwalificeerde’ papiertjes te behalen. Want iedereen kan leren genezen, daar zijn geen scholen of universiteiten voor nodig. Je hebt gewoon iemand
nodig met kennis en ervaring die je gaat opleiden. Dat is wat de ECHTE eed van Hippocrates aan
inhoud heeft te bieden. Iedereen is gerechtigd al zijn of haar kennis over te brengen op een ander
om er voor te zorgen. De eerste zin van de oude eed luidt dan ook: “benadeel de patiënt op geen enkele manier ...” Tja, dan zal meneer Doktoor toch een keer moeten ophouden met recepten uitschrijven en ECHT aan het werk moeten gaan! Pas dan zal het vertrouwen van de patiënt weer worden
hersteld in het medisch circuit. Want, alles draait om VERTROUWEN. En, dat is volledig ondermijnt door de beroepsgroep en hun manieren van behandelen. Mensen blijven niet goedgelovig,
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echt niet! Het wordt tijd dat er een keer DRACONISCHE maatregelen gaan worden genomen tegen
alle mistoestanden in de VOLLEDIGE GEZONDHEIDSZORG!

Rookgordijnen om mistoestanden te verbergen
Elke beroepsgroep, zoals de misdadige gezondheidsclan die opzettelijk namen gaan verzinnen in
de vorm van bijvoorbeeld IATROGENE DODEN om alle overlijdens door hen opzettelijk of door
ONKUNDE veroorzaakt onder tafel te kunnen schuiven, dienen aan de schandpaal genageld te worden. Regeringen zouden hun BURGERS tegen deze MISDADIGERS moeten beschermen, niet andersom. Het soort ‘maatregelen’, genomen door de Spaanse INQUISITIE brengt ons bij een ander
hekel punt! Wie regeert Spanje en Europa? De door ons gekozen LEEGLOPERS en EUNUCHEN
of zijn het toch banken en farmaceutische industrieën?
Elke keer als er een nieuwe aanval op de alternatieve geneeskunde wordt geopend, komt deze
voort uit ‘wetenschappelijke’ hoek. Wetenschappers echter die geen ZAK verstand hebben van genezen maar uitsluitend hebben geleerd om te handelen en behandelen in de vorm van procedures.
‘Wetenschappers’ die denken te genezen door een recept uit te schrijven.
Laten we een keertje kijken naar hetgeen waarin ik zelf ‘gespecialiseerd’ ben. Namelijk KANKER
genezen. TOTAAL. Inclusief de kromme stamcellen. Elke vorm van kanker kan worden genezen in
4 tot 16 weken. Ja, dat hoeft geen jaren aan te slepen. Maar iedereen wordt wijsgemaakt dat alternatieve vormen om kanker te genezen misleidend zijn, op zijn minst niets doen en in het slechtste geval tot de dood leiden!
Maar de vraag WAAROM MENSEN MASSAAL kiezen voor alternatieve behandelingen en medicatie omdat ze alle chemische troep resoluut afwijzen, daar wordt geen enkele aandacht aan besteed. Steeds weer wordt door overheden en gezondheidszorg het sprookje opgehangen dat alternatieve genezers niets kunnen en alleen veel geld willen verdienen. Verder misleiden ze hun patiënten
zogezegd omdat ze niets zouden weten over veilig gebruik van kruiden. Wel, ik kan u vertellen dat
er meer mensen sterven aan chemische medicatie op voorschrift en verkeerde behandelingen in ziekenhuizen dan dat er sterven door gebruik van kruiden.
Als dit soort POLITIEKE KLOOTZAKKEN serieus zouden geïnteresseerd zijn in de gezondheid
van hun bevolking dan zouden ze artsenij en farmacie eens aan een geducht onderzoek onderwerpen
en niet in de kont van de farmaceutische industrie kruipen!

Ze stellen de WINSTEN van BIG PHARMA voorop
Als miljoenen en miljoenen mensen massaal artsenij en farmaceutische industrie hun vergif de rug
toekeren dan is daar een SERIEUZE reden voor. Begrijp goed dat op dit moment chemische medicatie zó gevaarlijk is dat artsen, ziekenhuizen en hun therapieën een derde van alle doden veroorzaken. Dat is: meer dan 33% van alle doden wordt veroorzaakt door meneer Doktoor zijn recepten en/
of behandelingen. Ook is er sprake van regelrechte vergiftigingen veroorzaakt door ‘medicatie’ en
die studie werd al in 1998 gepubliceerd dus kan het nu alleen nog maar erger zijn want er zijn nooit
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corrigerende maatregelen genomen. De staat wast de handen natuurlijk in onschuld als het over
deze studies gaat! Daar bemoeien de politieke KLOOTLOZEN zich natuurlijk niet mee. Dat is zogenaamd ‘interne keuken’. Ja, een DODELIJKE interne keuken!
Een Engelse studie naar kanker en behandelingen met chemotherapie laat zien dat 50% van alle
door chemotherapie behandelde kankerpatiënten sterven binnen 30 dagen na de chemotherapiebehandeling.
Maar allen die de chemotherapieën overleven zijn geen lang leven beschoren. In Australië bijvoorbeeld overleeft ongeveer 2,3% een periode van 5 jaar na chemotherapie. In Amerika is dat amper 2,1%. Wie komt er dan NIET tot de conclusie dat chemotherapie mensen AFMAAKT? Chemotherapie is LEVENSBEDREIGEND en dat is ook de reden waarom ik ELKE ONCOLOOG op de
wereld een MOORDENAAR durf te noemen. MOORDENAARS die elke dag GENOCIDE plegen.
Echter! De politiek zwijgt als het graf! Zelfs indien u uzelf niet laat behandelen en u verandert
NIETS in uw leven en voedingspatroon gaat u nog 12 tot 15 jaar blijven leven. Dus ja, chemotherapie vermoordt u! Hiervoor zijn voldoende bewijzen. Er zijn zelfs boeken over vol geschreven. Alles
is al gepubliceerd! Ook farmaceutische bedrijven publiceren alles omdat ze dat verplicht zijn. Alleen niemand leest het, zelfs meneer Doktoor niet!
De Spanjaarden hebben gelijk zoals iedereen gelijk heeft die zijn rug naar chemische medicatie en
meneer Doktoor draait. De geneeskunde hun behandelingen kunnen GEEN chronische ziekten genezen, zoveel is wel duidelijk!
Hoewel de ‘wetenschap’ en politiek het niet willen weten. Er is steeds meer WETENSCHAPPELIJK bewijs dat natuurlijke middelen zoals vitamines, organische voeding en kruiden niet alleen
veilig zijn maar ook CHRONISCHE ziekten zoals KANKER genezen!
Weet u, als de Spaanse politiek hun dwaze plan doorzet en de Spanjaard zijn alternatieve medicatie afneemt, zou het wel eens kunnen dat de regering het jaar 2020 niet zal halen of dat ze zeker hun
langste tijd in het pluche hebben doorgebracht!
Nu nogmaals voor alle duidelijkheid:
Ik kan kanker genezen. Dus, ik daag elke ONCOLOOG waar ook ter wereld uit tot het genezen
van kankerpatiënten. Zij op hun manier en ik op de mijne. Camera’s mogen ons volgen. 5 tot 10 jaar
lang! Maar, ik weet dat het niet nodig zal zijn om 5 tot 10 jaar elke maand een update te geven over
de patiënten. Ik weet zeker dat het na 3 jaar niet meer nodig zal zijn omdat de boodschap bij het
grote publiek wel begrepen zal zijn. Het laatste restje vertrouwen zal dan zijn weggeëbd en meneer
Doktoor zal iets anders moeten gaan doen, denk ik! De farmaceutische industrie zal dan worden
vervolgd voor moord en genocide. Wat er met politici en universiteitsprofessoren dient te gebeuren?
Bekijk deze inleiding een keer:
https://www.youtube.com/watch?v=DYYS_MI8GV0&feature=youtu.be
En daarna werd alles begraven!
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