ETIENNE VAN RATTINGEN

Het gevecht tegen de onzichtbare ‘PANDEMIE’!
Hoeveel mensen kent u PERSOONLIJK die AAN en niet MET
COVID zijn gestorven?
Ik ken geen enkele persoon die AAN het virus is gestorven en
lijk het woordje ‘killer’ wel van het ‘virus’ afhalen. Laat
zoon van mijn vriend een nicht heeft wiens vriend een bekende
er wel iemand is gestorven! En, dat is niet raar in een land
dat de dood een normaal onderdeel van het leven is.

dan kun je gevoegons zeggen dat de
heeft die weet dat
en samenleving om-

Als onze politieke- en Media Communisten samen met de Medische Maffia niet 24/7
bezig waren met hun angstporno te verspreiden op elk moment van dag en nacht zou
er helemaal niets aan de hand zijn, of wel?
Dat is zo ongeveer de teneur van een briefwisseling tussen professor Denis Rancourt en Dr. Tim Anderson!
Een reden dat we dit neer schrijven is, dat blijkt dat SARS-CoV-2 helemaal niet
zo besmettelijk is als de medische maffiosi en hun trawanten ons wijsmaken. Dit
COVID gedoe is zelfs milder dan een griep omdat griep veel besmettelijker is!
Mensen vallen niet dood neer op straat, zelfs in Amerika niet en Amerika is
volgens de oplichterssite van Johns Hopkins volledig rood. Ik ken echt totaal
niemand die aan COVID is gestorven en op eenzelfde manier reageren al mijn sociale contacten!
Indien SARS-CoV-2 werkelijk zo dodelijk was als ze ons willen doen geloven dan
zou er niemand debatteren en zouden er geen welles-nietes spelletjes worden gespeeld tussen voor- en tegenstanders. Dan zouden vele medische wetenschappers
het virus zelfs niet in twijfel trekken en dan zouden alle onderzoeksinstituten
maar al te graag alle DNA informatie delen met alle andere medische wetenschappers. Op dit moment gebeurt dat niet. Zelf bedel ik al zeker 10 maanden lang om
de DNA sequentie, want die hoort er te zijn anders kun je een ‘nieuw’ virus echt
niet hard maken. De volledige DNA sequentie is een speciaal laagje nadat het virus voor 18 – 20 uur in een supersnelle centrifuge heeft gedraaid. Dan is het
virus geïsoleerd en kun je na deskundig onderzoek van de DNA wetenschappelijk
bewijzen dat er ECHT sprake is van een nieuw virus! Dat gebeurt echter niet en
niemand deelt informatie terwijl de vaccins geen antistoffen bevatten maar een
GGO! Een nooit geteste GGO! Echter dat is voer voor een andere discussie!
Het niet willen delen van informatie valt samen met censuurmaatregelen op Facebook, pinterest, Google, Twitter en nog vele andere (a)sociale mediaplatforms!
Ook televisiezenders, nieuwsprogramma’s, actualiteiten, magazines en kranten laten geen andere geluiden horen en zien dan de 24/7 angstporno voor ‘besmettingen’ die worden behaald door waardeloze oplichterstesten!
Indien het virus ECHT zo dodelijk zou zijn, dan zou IEDEREEN ALLEMAN inschakelen om te helpen zoeken naar een oplossing. Dat dit niet gebeurt wil zeggen dat
andere meningen of zienswijzen niet op prijs worden gesteld. Onafhankelijke onderzoeken die andere uitkomsten laten zien worden massaal gecensureerd door de
meeste ‘vakbladen’ die zich nu ontpopt hebben tot een soort specifieke medische
boulevardbladen die door geen enkele eerlijke medische wetenschapper nog serieus
zullen worden genomen in de nabije toekomst. Kijk een keer wat deze jonge arts
erover zegt. Hij is gewoon eerlijk en rechtvaardig!
medisch antropoloog – onafhankelijk 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.

