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”Expressen granskar Sveriges värsta läkare” 2011-04-16
Vet hut Expressen som återigen försöker dra ner Erik Enby i smutsen! Denne läkare har fråntagits sin
legitimation på osakliga grunder, baserat endast på tyckanden och inte fakta. Den smutsigaste byken
som borde tvättas är er egen skandaltidning, som far med osanningar i tid och otid, uppenbarligen
allt för att tjäna grova pengar.
Ni har tagit all ära och heder av doktor Enby vid ett flertal tillfällen, en läkare som till exempel aldrig
varit indragen i forskningsfusk och/eller ekonomiska skandaler, som är så vanligt förekommande
inom den etablerade medicinen. Häng ut dessa läkare i stället med namn och foton!
Dr Enby har räddat inte bara mitt liv utan även många andras, där skolmedicinen misslyckats.
Att det dör ungefär 22.000 människor i cancer varje år på våra sjukhus, tar ni tydligen som något
självklart, ifrågasätter inte varför.
Har ni förresten tagit del av Erik Enbys hemsida www.enby.se? Sätt er på skolbänken och börja där!
Har ni svårt att fatta? Det är ny kunskap det handlar om. Jag säger det för säkerhets skull om igen:
NY KUNSKAP. Det kanske är därför som hans fall är sekretessbelagt?
Förföljelsen av läkaren Mikael Nordfors är jag tillräckligt väl informerad om för att kunna reagera
häftigt och övergår det mesta när det gäller infama och osanna påståenden. Expressen har inte
tillräckligt på fötterna där heller. För att ni skall kunna lära er ett och annat även om piriformismuskeln rekommenderas senaste numret av 2000-Talets Vetenskap, nr 2/2011.
Vilken typ av journalister är ni egentligen och hur långt har er tidning rätt att gå med avsikt att
smutskasta personer utan att egentligen ha gått till botten med problematiken? Era artiklar vittnar
om att ni inte har någon kunskap överhuvudtaget på medicinens område.
Uppenbarligen är Expressen medlöpare och går den etablerade medicinens ärenden. Man vill inte ha
några förändringar på medicinens område trots att den svenska sjukvården är inne i en djup kris.
Status quo är vad som skall gälla även i framtiden och som vanligt är det patienterna som kommer i
kläm.
Förstörelse av läkares rykten är inget som bekymrar er tidning. Det är nästan så att jag har lust att
utropa “Fader förlåt dem, ty de vet inte vad de gör”!
Siv Wernborg (f.d. cancerpatient till dr Enby)
Fil mag
----------------------------------------------------------------------------------------P.S. Varför har ni “glömt” att nämna den våldtäktsdömde plastikkirurgen Carl-Åke Troilius?
Avsiktligt?
---------------------------------------------------------------------------------------Kommentar av Ingemar Ljungqvist:
I Expressens skrämselartikel hängdes också tandläkaren Irene Brednert ut av precis samma anledning
som Enby och Nordfors. Hon har nämligen som tandläkare verkligen gått till roten med tand och
hälsoproblem och verkligen hjälpt sina patienter. Tyvärr har inte myndigheternas "experter" förstått
sig på den vetenskap som är i antågande. Än mindre har Expressens skribenter ens försökt sig på att
skildra den problematiken.

