LÄKAREN SOM VÄGRADE GE UPP
Filmen ”Läkaren som vägrade ge upp” gör sitt segertåg i Sverige.
Nu visas den i Partille Kulturum, Gamla Kronvägen 56, torsdagen 1 december
2016 klockan 19.00 (kom gärna i god tid).
Dokumentären visas endast en gång i Partille. Den har hittills gått för utsålda
hus runtom i Sverige. Missa inte detta tillfälle! Platserna är numrerade så boka i
god tid för bästa platser och för att inte riskera att bli utan biljett.
 Några kommentarer efter visningen i Falun och en trailer ... klicka här
Denna dramadokumentär handlar om dr Erik Enby och hans motiv att läsa till
läkare och forska på sjukdomarnas orsaker efter att hans ungdomskärlek Gunnel
fick polio. Den handlar om den ”häxjakt” som dr Erik Enby har utsatts för - med
syfte att mörka hans forskning så att den absolut inte kommer till allmänhetens
kännedom (för då skulle försäljningen av lönsamma cancermediciner ”skadas”).
Dr Erik Enbys forskning handlar om att finna orsaken till ALLA typer av
kroniska sjukdomar (varav cancer bara är en typ) och uppenbarligen är han på
rätt väg eftersom det är så viktigt att denna kunskap inte sprids till allmänheten
(för då skulle ju fler kunna bli friska – dessutom utan lukrativa ”läkemedel”).
Se gärna en intervju innan filmen ... Canal Second Opinion
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Den handlar också om yttrandefriheten, rätten till sin egen hälsa (idag har läkemedelsindustrin monopol på din cancer och våra skattepengar), det handlar om
hälsofrihet, rätten att få forska fritt och rätten att få behandla patienten med
verksam alternativ medicin. Det handlar också om hur SVT, vården, myndigheter och vården bromsar forskning och alternativa metoder att behandla cancer.
Det är en av vår tids viktigaste dokumentärer som beskriver hur vi blir förda
bakom ljuset av våra egna myndigheter, av public service och av lobbyister - där
Dan Larhammar med kommersiella intressen inom läkemedelsindustrin är en av
förgrundsfigurerna när det gäller att försvara läkemedelsindustrins monopol på våra liv och skattepengar (som därmed
skämmer ut och degraderar Kungliga Vetenskapsakademien
eftersom Dan Larhammar är invald i akademien som ledamot).
Dr Enby använder naturliga medel för att hjälpa svårt kroniskt sjuka (som
kan yttra sig i form av cancer). Här ställs frågor om varför han har stoppats och
av vilka? En mycket avslöjande film som visar hur samhället fungerar och hur
allt som hotar ”business as usual” inom vården bekämpas – vilket får fruktansvärda konsekvenser för cancerpatienter och andra med kroniska sjukdomar.
På samma sätt som filmen har finansierats genom crowdfunding, sprids den nu
av folket, genom folket och för folket. En frågestund är planerad efter filmen
med dr Erik Enby – så stanna gärna kvar en stund efter filmen.
Biljetter kan köpas i förväg via Kulturum i Partille (klicka här) eller via
kassan på telefon: 031- 792 10 00. Det går också att köpa biljett kontant vid
entrén i mån av plats. De fem första raderna (närmast filmduken) med cirka
hundra platser är reserverade för de som betalar kontant vid entrén.
Biljettpris: 100 kronor (inklusive moms).
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Värdar i Partille: Viola Janson & Siv Wernborg, Humanism & Kunskap
 Direktbokning där man väljer sina önskade platser ... internetboka här
(se exempel nedan där 4 + 3 platser med kryss redan är bokade)
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De fem första raderna (närmast filmduken) med cirka 100 platser är för ”drop
in” biobesökare - varvid biljett betalas kontant vid entrén (i mån av plats).
Välkommen och se en film som för många fungerar som en ögonöppnare!
Det är svårt att förstå att detta kan förekomma i Sverige i nutid som gör anspråk
på att var en rättsstat och en öppen demokrati som värnar yttrandefrihet. Filmen
påvisar ett agerande som drabbar alla som får diagnosen cancer (cirka 60 000
svenskar varje år). Dessa patienter förvägras den bästa vården och de forskare
och läkare som inte ”lyder” får finna sig i att löpa ”gatlopp” för att de vill hjälpa
de som drabbas. Fallet Erik Enby är en rätts- och vårdskandal av stora mått – en
skamfläck för Sverige som snarast måste utredas och korrigeras.
Detta är något som ansvariga politiker och ledare inom vården MÅSTE ta tag i!
Dags för alla som drabbats av cancer att bli arga – riktigt arga!
En film som för många fungerar som en ögonöppnare!

Välkomna!
Siv Wernborg & Viola Janson
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APPENDIX
________________________________________________________________
P.S. Nedan information för dig som vill veta mer – måndagen efter filmen.

SE FILMEN FÖRST - SEDAN ÄR DU VÄLKOMMEN MÅNDAG 5 DECEMBER KL.
18.30 FÖR ATT LÄRA MER OCH KANSKE GÅ FRÅN TANKE TILL HANDLING.

Måndag 5 december – Fräntorps Folkets Hus
Fräntorpsgatan 10, 416 76 Göteborg
Erik Enby förklarar sina forskningsresultat och
berättar om hur denna kunskap skulle kunna
revolutionera behandling av infektioner som
ligger bakom de flesta kroniska sjukdomar.

OPTIMERA DIN HÄLSA
Måndagen den 5 december (fyra dagar efter filmen) är intresserade välkomna på en föreläsning i Fräntorps Folkets Hus kl. 18.30 (insläpp från kl. 18.00 och entré 100 kronor kontant
eller via Swish), där doktor Erik Enby närmare kommer att presentera sin forskning.
Doktor Erik Enby har i sina avancerade mikroskop sett att infektioner ligger bakom de flesta
kroniska sjukdomar och i mikroskopet finner han att blodet alltid är klumpat vid kronisk
sjukdom (vilket försämrar cirkulationen, minskar syresättning av celler och underminerar
immunförsvaret). Han finner vid kronisk sjukdom mikroväxt i blodet (bakterier, virus,
svampar och/eller parasiter) som ibland ringlar sig som maskar hos kroniskt sjuka. Detta
medan den offentligt finansierade vården påstår att blodet är sterilt.

Hur kan forskarna och vården påstå att det man tydligt ser inte finns?
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Infektioner är ett tillstånd som kan behandlas med naturmedel som "konserverar" - dvs. förhindrar tillväxt och spridning av patogen mikrobiologisk växt som bakterier, virus, svampar,
parasiter, (som doktor Erik Enby ju tydligt sett i sina mikroskop hos kroniskt sjuka). Även de
röda blodkropparnas ihopklumpning kan hävas elektrolytiskt med naturmedel - med omedelbar effekt. Kroppens immunförsvar fungerar sämre när blodet inte fritt kan cirkulera.
Naturmedel understöder immunförsvaret och sammantaget är nu kroppens självläkande förmåga kraftigt förstärkt och den patogena mikrobiologiska växten i kroppen är "konserverad" och i många fall är detta tillräckligt för att sjukdomstillstånd ska lindras eller helt gå tillbaka
(och den patogena mikroväxten besegras och rensas ut ur kroppen). Kroppen har en fantastisk
självläkande förmåga – när de rätta förutsättningarna föreligger (när den inre miljön är rätt).
Observera att infektioner sannolikt ligger bakom de flesta om inte ALLA kroniska sjukdomar.
Kosten har här stor betydelse - men ibland behöver kroppen extra support för att klara av sitt
självläkande arbete (ett jobb som den normalt sett gör fantastiskt bra när de rätta förutsättningarna råder). Det finns inga ”droger” som kan ersätta kroppens egen självläkande kraft.
Kort paus innan del två av föreläsningen börjar.

DEL 2 AV FÖRELÄSNINGEN
Team Kostdemokrati har utvecklat ett friskvårdskoncept
som presenteras under andra delen av föreläsningen –
som delvis baseras på doktor Erik Enbys forskning.
HUR MAN OPTIMERAR SIN HÄLSA
- PÅ ETT NATURLIGT SÄTT
Under del två av föreläsningen presenteras ett unikt friskvårdskoncept för de som behöver
kunskaper och support för att lyckas ändra sin livsstil - på sina egna villkor. Ett koncept som
skulle spara stora pengar för företagare och organisationer - på samma gång som man vårdar
sin viktigaste resurs - sina medarbetare. Konceptet bygger till del på doktor Erik Enbys rön.
Om man inte lägger tid på att optimera sin hälsa och sin prestationsförmåga (må bra helt
enkelt) så kommer många att senare tvingas att lägga tid på att vara sjuk - vilket även blir
kostsamt för arbetsgivaren. Ett slöseri med livskvalitet och pengar.
Fokus ligger på hälsa och på köpet fås automatisk viktkontroll. Våra provelever som var
och en hade cirka 35 kg övervikt gick vardera ner drygt 20 kg under de första 20 veckorna utan svält och utan extra träning (genom att äta sig mätta på naturlig god mat). Tilläggas kan
att de innan dess provat ALLT för att reducera en ohälsosam övervikt.
Att byta livsstil är tufft även när man gör rätt och med professionell support - men om man
gör fel så är det nästintill omöjligt. Det vet de som provat viktväktarna, Intrim, Xtravaganza,
Cambridge, Nutrilett, bantningspiller Xenical och t.ex. XL-S Medical (som t.o.m. säljs på
apotek). Dessa metoder uppfyller kriterierna för att benämnas ”humbug” eller ”kvacksalveri”
- och även vår offentligt finansierade sjukvård tillämpar det vi vet inte fungerar.
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Om man är intresserad av ohälsosam JoJo-bantning så är "bantningsklubbar" och sjukvårdens koncept ett alternativ. Vi anser att det är
smartare att äta sig till en bra hälsa – kombinerat med lite extra
support när kroppen behöver extra hjälp med att rätta till obalanser.
Vi menar att det är det långsiktiga hälsoresultatet som räknas – och
konceptet måste anpassas till varje individ för att bli hållbart.
Team Kostdemokratis program är ett alternativ för de som vill lära sig att äta och träna på ett
hormonellt rätt sätt för att förbättra sin hälsa och prestationsförmåga - få det bästa resultatet
med minimal ansträngning.
Vi lär oss att träna på ett hormonellt intelligent sätt - allt ifrån vardagsmotion till elitidrott.
Lärare och support är Frank Nilsson som kostcoachade Björn Ferry till ett OS-guld i skidskytte (och på köpet föll Björns sjukfrånvaro dramatiskt).
Ett program som Team Kostdemokrati utvecklat och testat under flera års tid med mycket gott
resultat - som bygger på att "eleverna" själva får de kunskaper och de verktyg de behöver för
att lyckas nå sina egna hälsomål - på egna villkor. Vi kallar det "egenkontroll".
Om man ser filmen om Erik Enby så förstår man att detta är något vi själva måste ta tag i.
Den offentliga vården är "ute och cyklar" när det gäller många kroniska sjukdomar, som t.ex.
diabetes och fetma. Vården säljer främst patenterbara ”läkemedel” och om man inte vill råka
lika illa ut som doktor Erik Enby, så gäller det att inte avvika från de riktlinjer som oskrivet
gäller (som läkemedelsindustrins lobbyister författat).
Mer information om denna föreläsning måndag 5 december - med utrymme för frågor och
debatt - kommer längre fram på www.kostdemokrati.se
Ett program för alla som vill må bra. Ett koncept för de som vill ta kontroll över sitt liv och
som vill ha kunskap om hur saker och ting fungerar. Kunskap, egna erfarenheter och support
är viktigt. Det krävs också en smula engagemang och ansträngning för att lyckas väl.
Team Kostdemokrati
P.S. Ett hälsoprogram som ökar prestationsförmågan – som normaliserar
vikten utan svält och utan krav på hård träning. Ett program som anpassas för
att passa just dig. Vi kallar det ”egenkontroll”.
Ett kompetensutvecklingsprogram där ”examensprovet” är att lyckas med sig
själv – med professionell hjälp under de första 18 månaderna. Obs att det tar
minst ett år att etablera en ny hälsosam livsstil och chansen att lyckas ökar med support.
Prata med din arbetsgivare och föreslå ett lönsamt projekt – där sedan kunskaper och
insikter sprider sig som ringar på vattnet. Automatisk viktkontroll fås på köpet. Du står för
tiden och engagemanget – medan arbetsgivaren står för avgiften (drygt en månadslönekostnad). Ett hälsoprogram för dig som upplever att det finns en hälsopotential (muskelvärk,
magproblem, sömnproblem, depressioner, sömnproblem, hjärt/kärlproblem, diabetes, övervikt, allmän trötthet, m.m.). Också ett program för de som vill lära sig mer för att kunna
hjälpa sina närmaste och för att förebygga att man själv drabbas av sjukdom i framtiden.
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«Nutrition is the first principle of medicine»
Hippocrates (460 – 380 bC)
Detta är kunskap som svensk sjukvård ”sopat under mattan” och ersatt med patenterbara
syntetiska droger (”läkemedel”) som är billiga att tillverka och som kan säljas dyrt. Utan att
veta om det så betalar varje arbetande svensk i snitt 90 000 kronor per år till sjukvården via
skattsedeln och frågan är för vad? En kölapp till en drogrelaterad vårdapparat som läkemedelsindustrin har monopol på? De som utmanar detta monopol råkar mycket illa ut, vilket
klart framgår av filmen ”Läkaren som vägrade ge upp”. Detta får forskare och läkare att hålla
sig till de riktlinjer som läkemedelsindustrin dikterat. Annars riskerar de ju att förlora jobbet!
Dessa droger har praktiskt taget alla en biverkningslista lika lång som ett
kassakvitto från Gekås i Ullared. Detta kräver ytterligare läkemedel osv.
En lysande affärsidé (om man ger avkall på heder och moral) som med
automatik generar merförsäljning. Detta har gjort läkemedelsindustrin
till världens mest lönsamma. De är också duktiga på att infiltrera forskning, vården, myndigheter och på att styra politiken – vilket tydligt
framkommer i filmen.
Detta faktum har gjort att läkemedelsbiverkningar har utvecklats till vår tredje största dödsorsak – som bara i USA dödar i snitt 90 amerikaner VARJE TIMMA.


Inga dödsfall från kosttillskott men 783 000 dödsfall av läkemedel ... klicka här

Biverkningslistor från FASS kan liknas vid ett kassakvitto från Gekås Ullared > >
Men vem bryr sig? Vårdens auktoriteter och ansvariga politiker bryr sig bevisligen
inte och filmen visar tydligt att public service, myndigheter och ansvariga politiker
agerar som om de vore läkemedelsindustrins springschasar. Är vi kapade?
Mot denna överväldigande övermakt har doktor Erik Enby stått upp och
vägrat att avbryta sitt idoga arbete med att finna orsaken till sjukdomars
uppkomst – och han har kommit en bra bit på väg. En forskning som är ”farlig” då
man kan se resultatet med egna ögon (således svårt att ”sopa under mattan”). Ett
”hot” mot cancermonopolet på våra liv och våra skattepengar – som idag är en av
cancerindustrins främsta inkomstkällor (och med en ”god” tillväxtkurva).
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