ETIENNE VAN RATTINGEN

Het begint te rommelen
Mensen die voor zichzelf kunnen denken, weten dat alle CORONAMAATREGELEN niets anders
dan waanzin zijn, opgelegd door een stelletje idiote beroepspolitici met een verborgen agenda. Ik
noem ze communistenpoepers omdat ze BEWUST de konten van de Chinese Communistische Partij (CCP) neuken.
Langzaamaan is het net zich aan het sluiten omheen al deze regerende communistenpoepers en
hun slaafse medewerkers. Ik bedoel hiermee iedereen die ons onder de psychologische martelingen
gevangen houdt door bewust deze coronamaatregelen af te dwingen, te weten: overheidsambtenaren, politie, justitie en zelfs advocaten die geen moeite doen om deze fascistische regering te ondermijnen. Verder natuurlijk niet te vergeten alle MEDISCHE MAFFIOSI en hierbij doel ik niet alleen
op De Jonge, Osterhaus, Vandenbroucke, Van Ranst en Van Gucht. Iedereen! CEO’s van de medische maffiafabrieken, universiteiten en hun rectoren die alle ‘onderzoek’ naar het vaccin en de
‘ziekte’ hebben toegestaan nadat ze het bloedgeld van Bill Gates hebben aangenomen, de overheidsorganen die deze ‘vaccins’ hebben goedgekeurd terwijl we nu al zeker weten dat ongeveer elke 600 e
vaccinatie een dode zal veroorzaken als het Pfizer vaccin zal worden ingezet! Dit heet volgens de
wet: ‘moord met voorbedachte rade’! (Meneer ‘DOKTOOR’ denk aan uw eed. U zet de vaccinatie
en er valt een dode, dan weten we u te vinden!)
Ook ziekenhuizen en hun directies zullen de dans niet ontspringen omdat ik tientallen bewijzen
heb dat alle ziekenhuizen tijdens de eerste LOCKDOWN ongeveer leeg waren terwijl patiënten die
dringend verzorging, verpleging en operaties nodig hadden niet mochten worden opgenomen in ziekenhuizen zodat ze thuis stierven zonder dat ze zelfs hun familie mochten uitnodigen vanwege het
‘besmettingsgevaar’! Dit zijn ‘misdaden tegen de menselijkheid’!
Oh ja, meneer en mevrouw de HOERNALIST, u ook natuurlijk. U zult niet vergeten worden!
We zijn nu 10 maand verder en ik VERDOM het een masker te dragen. Zou ik dan niet al lang
dood en begraven moeten zijn? De maatregelen kunnen me aan mijn reet roesten!

De eerste waarschuwing
Nu ga ik uitleggen dat de ‘rijken’ der aarde allemaal worden gechanteerd door de CCP. Hoe dat
kan? Heel erg gemakkelijk te verklaren. EPSTEIN! Oeps! Die waren we natuurlijk al vergeten! Ik
dus niet! Vandaag ga ik zijn BLACK BOOK en de vluchtschema’s van de ‘LOLITA EXPRES’ publiceren. En nee, ik houd me niet aan de gedragsregels van ‘geheimhoudingen’ en andere shit. Jullie
willen onze vrijheid volledig afnemen? Jullie willen totalitaire controle over ons? Geen probleem,
dan leg ik jullie vieze pedofielenhandel waarmee u wordt gechanteerd door de Chinezen openlijk op
straat! Ik begin met Epstein zijn ‘zwarte boekje’ dan kunt u, als u zin hebt, ook even bellen of mailen naar deze adellijke en andere over onze rug rijk geworden pedofiele KUTZOOI om hen een hart
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onder de riem te stoppen of een mes in de rug te steken, zo u wenst! Rutte en De Jonge mogen blij
zijn dat hun namen er niet in voorkomen! Ook verwondert het me nog steeds dat er geen enkele
Belg is die zich vragen stelt bij de benoeming van MARXIST/STALINIST Vandenbroucke tot leider van het ministerie voor de BELGISCHE GENOCIDE! Voor zijn benoeming had het ministerie
nog iets met gezondheid te maken.
In Canada is trouwens de pedofielen vervolging al begonnen. De rest van de wereld zal snel volgen.

IG onderzoek naar Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus
Het Internationaal Gerechtshof heeft een onderzoek ingesteld naar het hoofd van de WHO voor
genocide. Tedros zou verantwoordelijk zijn voor een genocide in zijn vaderland, gepleegd door de
Geheime Dienst tijdens zijn regeerperiode, toen de dienst onder zijn bewind viel!
Het is opvallend hoe dan ineens, na de aankondiging van het onderzoek, de teneur van de WHO
aan het veranderen is. Plotseling laat TEDROS publiceren dat er een ‘probleem’ is met de PCR testen. (Alsof we dat niet weten en nog nooit hebben gepubliceerd!)

Nog even over de ‘problemen’ met PCR testen
Alle PCR testen zijn PURE OPLICHTING. Of ze nu een positieve dan wel een negatieve uitslag
geven. Het is OPLICHTING, gebaseerd op UW ONWETENDHEID om u met opgeklopte leugenachtige cijfers bang te maken en bang te houden! Wat ik u nu ga vertellen kan geen enkel medische
wetenschapper ontkennen zonder verder als AARTSLEUGENAAR door het leven te gaan!
Geen enkele PCR test kan actief DNA van inactief DNA onderscheiden! Dus alle zogenaamde
besmettingen waar alle EU overheden en hun instanties u mee proberen neer te sabelen zijn PURE
EN BEWUSTE LEUGENS!
Denkt u echt dat al die filmsterren, rijken en bekenden, zoals ook CROOSJOVITSJ, die ‘corona’
krijgen werkelijk deze ziekte hebben? Vraagt u zich nooit af waarom er niemand uit deze groep ooit
is gestorven? Zelfs die oude en rijke fascist Berlusconi ging de pijp niet uit en dat met zijn ongezonde levenswandel! Als we de percentages van al deze mensen en hun overleven uitrekenen dan is het
onmogelijk dat er zoveel ‘gewone’ burgers sterven aan COVID-19! Statistisch gezien is er geen enkele STAATSOPLICHTER die dat kan verklaren.
Er zijn nog meer rariteiten. Er is ineens geen GRIEP meer! Dit is het tweede griepseizoen waarin
we niet eens spreken over grieppatiënten. Erger nog! Hartziekten en kanker zijn normaal gezien de
eerste en tweede oorzaak van overlijden. Is er dan sinds december 2019 een kuur gevonden tegen
deze twee ziekten want er schijnt niemand meer aan te sterven! Er is geen oversterfte tot op vandaag de dag en iedereen sterft aan COVID-19 dus MOET er een ‘geheime’ kuur bestaan tegen hartziekten en kanker! Of toch niet? Zouden we belogen, bedrogen en opgelicht worden door onze poli-

medisch antropoloog – onderzoeker
Het getuigt van een minderwaardige geest wanneer men meedenkt met de grote massa simpelweg omdat de massa in de
meerderheid is. De waarheid verandert niet door het wel of niet geaccepteerd zijn door de meerderheid van de mensheid.

ETIENNE VAN RATTINGEN
tieke-, medische- en mediakontneukers van de CCP? U mag dat zelf invullen. Voor mij is het duidelijk!
De belangrijkste rariteit is, dat ik al 10 maanden loop te bedelen voor de volledig DNA-sequentie
van het virus. Bij alle overheidsinstanties, universiteiten, farmaceutische bedrijven en zelfs tot regeringen toe. Tienduizenden medische wetenschappers wachten hierop om het DNA volledig te kunnen analyseren. Maar wat denkt u. NIETS. Niemand heeft zelfs de moed om me te vertellen dat ze
het virus nooit hebben kunnen isoleren. Zonder isolatie van de volledige DNA-sequentie is het zeer
simpel. HET VIRUS BESTAAT NIET!
Of nee, er is nog een tweede mogelijkheid. Het virus is een mislukt BIOWAPEN! Natuurlijk is dat
ook een reden om dan de DNA-sequentie onder de mat te houden. Iedereen die al sinds het begin
van deze CORONAKLUCHT bezig is met onderzoek weet dat er veel bewijzen zijn, dat het virus
NIET uit een lab in Wuhan is ‘ontsnapt’ en dat de vleermuizenhistorie en het vismarktgezever eraan
gekoppeld is geworden om iedereen op een dwaalspoor te brengen! Het lab is eigendom van SOROS en FAUCI maakte honderden miljoenen over naar het lab voor onderzoek naar het coronavirus
om het (nog beter?) aan te passen, omdat alle Amerikaanse labofaciliteiten die de mogelijkheid hadden biowapens te maken waren gesloten door de CDC! Het coronavirus werd gepatenteerd in Amerika! Een patent wat betreft natuurlijke materie is alleen mogelijk als het gesynthetiseerd, kunstmatig aangepast of geraffineerd enz. is. Anders gezegd: indien het te bewijzen is dat de ‘aangepaste laboratoriumvorm’ niet als zodanig in de natuur voorkomt! Deze regel is ook van toepassing op kruiden, chemische medicatie en bacteriën! Straks zal deze ook gelden voor laboratoriumvlees en wie
weet voor wat voor onnatuurlijke, naar de hoogste mate van waarschijnlijkheid op termijn DODELIJKE, laboratoriumkolder nog meer!

Een babbeltje over vaccins!
ALLE VACCINS ZIJN DODELIJK! ZE ZIJN LEVENSGEVAARLIJK! ER BESTAAT GEEN
ENKEL VACCIN DAT AL OOIT EEN EPIDEMIE HEEFT UITGEROEID! OOK DE POKKEN
ZIJN NOOIT UITGEROEID DOOR VACCINATIES! ONMOGELIJK OMDAT SLECHTS 10%
VAN DE WERELDBEVOLKING OOIT WERD INGEËNT TEGEN POKKEN! HYGIËNEMAATREGELEN HEBBEN POKKEN UITGEROEID, DAT EN DE BEWUSTMAKING BIJ
MENSEN DAT ZE GEZOND MOETEN ETEN. DE REST IS PROPAGANDA UITGEDRAGEN
DOOR OMGEKOCHTE MEDISCHE MAFFIA EN MEDIA MAFFIA!
Alles is te bewijzen en dat is al meer dan één keer gedaan. Alleen geld heeft te maken met de mogelijkheid dat alle medische maffiabedrijven, ze noemen zichzelf ‘farmaceutische’ industrie, door
kunnen blijven gaan met het produceren van hun dodelijk gif dat verdoezeld wordt onder de naam
‘MEDICATIE’ of zelfs ‘GENEESMIDDEL’. Wel meneer DOKTOOR. Noem me eens de naam van
één geneesmiddel! Want, een geneesmiddel doet wat het zegt. HET GENEEST. TOTAAL! Kom
maar met een naam! Welk geneesmiddel zet u tegenover hartkwalen of kanker dat de patiënt totaal
geneest? Kom niet aan met zever want deze simpele volksjongen kan kanker, suikerziekte en zelfs
AIDS genezen. Zever ophangen is, iedereen alles bewijzen, en ik EIS dat camera’s ons volgen die
medisch antropoloog – onderzoeker
Het getuigt van een minderwaardige geest wanneer men meedenkt met de grote massa simpelweg omdat de massa in de
meerderheid is. De waarheid verandert niet door het wel of niet geaccepteerd zijn door de meerderheid van de mensheid.

ETIENNE VAN RATTINGEN
regelmatig een update geven over de gezondheidsvooruitgang van onze patiënten! Tenslotte heb
IK niets te verbergen.
En, er is meer! Dit soort bedrijven wordt aangeklaagd via het civiel recht en niet via strafrecht. Ettelijke miljoenen ophoesten van de vele tientallen miljarden winst die ze hebben gemaakt en hup alles is onder de mat geveegd! Een mea culpa via de media en alles is vergeven en vergeten.
Alle vaccins hebben nevenwerkingen, hetgeen ik VERGIFTIGINGSVERSCHIJNSELEN noem.
Menig onafhankelijk medisch wetenschapper geeft me hierin gelijk. Feitelijk, als elke medische wetenschapper EERLIJK zou zijn, zouden ze me ALLEMAAL gelijk moeten geven. Maar goed!
Ook het zogenaamde COVID-19 vaccin heeft serieuze bijverschijnselen, dat mag zeker zijn. Dat
dit is en wordt goedgekeurd in zo’n korte tijd door allerlei overheidsinstanties, zonder de nodige
veiligheidsnormen te respecteren, maakt duidelijk dat er heel erg veel druk achter staat. Vooral omdat over heel de wereld steeds meer en gewelddadigere protesten uitbreken tegen de maatregelen,
tegen regeringen, HOERNALISTEN en ook tegen politie en andere staatsambtenaren! Polen, Hongarije, Servië, Frankrijk, Duitsland, Finland, Nederland en Engeland. Allemaal gaan ze ervoor!
In België blijft het vrij stil. Hoewel ik de hackers die de borden boven de snelweg hackten een
warm hart toedraag. Ga zo voort! Ik geef jullie groot gelijk. In België schijnt de grootste hoop
ECHTE ZOMBIES van de EU te wonen! Ze moeten hier ook heel erg snel ontwaken! Tenslotte bestaat het virus niet totdat overheden dit een keer ONOMSTOTELIJK gaan bewijzen.
Beste overheden en leden van de universitaire onderzoeksmaffia U kunt de A-viertjes met de
DNA-sequentie naar mij mailen! Ik stuur het door naar alle onafhankelijke medische wetenschappers die de sequentie graag willen bestuderen, de internationale advocaten die ons steunen, en alle
andere organisaties die het graag willen hebben! TOCH NIETS OP TEGEN HOOP IK?
Dan nog een waarschuwing aan alle artsen die mensen gaan vaccineren voor 5 euro per patiënt!
Kijk, op een of andere manier is dit vaccin zo erg versneld en zo gemodificeerd dat het niets meer
met gezondheid heeft te maken. Dat maakt u als vaccinzetter een paria. Eentje die straks vervolgd
zal worden. Maar als extra geef ik u dit mee. Als één van mijn familieleden, vrienden of kennissen
zal overlijden of iets zal overhouden aan de vaccinatie doordat u willens en wetens tegen uw eed in
mensen gaat vaccineren met dit uiterst gevaarlijke VERGIF, zal ik u vinden. In geen enkele stad of
dorp, bos of woud op deze aardkloot zult u zich nog kunnen verbergen. En, als u denkt dat dit een
bedreiging is, vergeet het eeuwig. Ik dreig niet, ik doe! U bent nu een GEWAARSCHUWD persoon!
Lectori Salutem:
kan iemand me exact en op wetenschappelijke manier uitleggen hoe het mogelijk is dat een niet
gevaccineerd persoon een gevaccineerd persoon kan besmetten? Want dat is de HERSENLOZE
PROPAGANDA van de communistische staat, medische maffia en HOERNALISME!
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