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Coronasoap wordt in leven
gehouden door oplichters en
beroepsleugenaars
22/4/2021
Er was vorige week een “storing” bij de GGD-computers. Deze “storingen” vinden
altijd plaats als er grof wordt gemanipuleerd en men tijd moet kopen om de boel
te verhullen. Bewijs? Niet te leveren. Maar de cijfers zijn eveneens 100% NIET
te controleren.
(A) De gerapporteerde, oncontroleerbare dagresultaten. Het percentage kruipt
langzaam omhoog. Je zou dus denken dat nu het moment is gekomen om de TOTALE
lockdown uit te vaardigen om dat weer naar beneden te krijgen. Nee, doorgaans
wordt op het dieptepunt weer besloten om de teugels aan te trekken. Asymmetrische oorlogvoering heet zoiets. Die percentages komen tot stand door het aantal
afgenomen testen én het aantal “besmettingen” te manipuleren. Voor manipulatie:
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Als ik door een wet gedwongen word verkeerd te doen om goed te kunnen doen, leef ik in een land dat wordt geregeerd door
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(B) Dagresultaten na manipulatie. De afgenomen testen worden met 50.000 per
week opgeschroefd en de “besmettingen” met 2.000 naar beneden bijgesteld. Wie
controleert dat? Niemand. En dan zien de coronacijfers er als bij donderslag
buitengewoon positief uit. En het is niet te controleren.

Maak uw borst maar nat als het straks weer oktober is. Dan gaan de “coronacijfers” plotseling weer de verkeerde kant op. Iedereen voelt zich kiplekker, maar
de cijfers dicteren DE Reichskommissarisen van de lage landen De CROO en RUTTE.

Iemand zal ons nu verwijten, dat dit ongefundeerde
praatjes zijn. Maar helaas is het zo, dat we al
meer dan een jaar volstrekt ongefundeerd geleuter
aanhoren van een Reichskommissar die op ons ziet
als een gegijzelde bevolking. ALLES aan deze Corona Soap is ongefundeerd en dan zal blijken dat ons
bovenstaande verhaal nog het dichtst de waarheid
zal benaderen.
COVID-19 is een nieuwe registratiemethode van de normale seizoensgriep.
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SARS-CoV-2 is een bedenkseltje van de Croosjovitsj en Vandenbrouckovitsj, ontstaan uit een computermodelletje dat al 14 maand geleden onderuit werd gehaald!
Een “virus” is nog nooit aangetoond, laat staan dat het zou kunnen muteren en
al helemaal onbewezen is de “besmettelijkheid” ervan.
Coronagelovigen denken echt dat “niets tot iets” is geworden en dan muteert het
ook nog eens in “iets nog verschrikkelijker”.
ALLE maatregelen (decreten) werken de volksgezondheid tegen.
De PCR test test niets – dat kan ook niet, want er is niets.
De “vaccinatie” is geen vaccinatie maar een gentherapie, een kuurtje voor iemand die niet ziek is maar door verkeerde informatie zichzelf laat ongelukkig of
doodspuiten.
Er is geen oversterfte vanwege de “pandemie” die er nooit was.
Er zal pas oversterfte zijn als er genoeg coronagelovigen zijn “gevaccineerd”.
Er is geen pandemie, geen virus, geen griep meer en de ziekenhuizen zijn leeg.
Er is wel een agenda en er zijn notoire leugenaars/deskundigen.
Hieronder de “CORONA SOAP” in beeld!

WE ZIJN ONNOZEL OM ONS VERDER TE LATEN TERRORISEREN met IETS DAT NIET BESTAAT!
Etienne van Rattingen
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