
ETIENNE VAN RATTINGEN 
 

Delta variant blijkt hooikoorts te zijn

Topdeskundigen hebben de COVID-19 "Delta Variant" vergeleken met de gewone ver-
koudheid en hooikoorts. Dit komt terwijl mensen zoals Anthony Fauci, Boris John-
son, en de WHO aandringen op meer sociale distantie, lockdowns, maskermandaten,
en vaccinaties.

Deskundigen in het Verenigd Koninkrijk hebben de symptomen van de COVID-19
"Delta Variant" vergeleken met die van hooikoorts en verkoudheid, volgens ver-
schillende rapporten. De nieuwe stam is naar verluidt de oorzaak van 99% van
alle  nieuwe  COVID-19-gevallen  in  het  Verenigd  Koninkrijk.  "De  belangrijkste
symptomen van COVID-19 lijken te zijn veranderd - met hoofdpijn en keelpijn die
nu vaker voorkomen dan koorts en hoesten, volgens een waarschuwing van Britse
deskundigen," merkte de New York Post op.

"Allergiepatiënten kunnen een aantal van dezelfde symptomen ervaren als die met
Covid, wat enorme niveaus van angst kan veroorzaken," zei Dr. Connor Bryant,
mede-oprichter van schone lucht tech MedicAir, volgens Mirror. "COVID gedraagt
zich nu anders, het lijkt meer op een verkoudheid," zei Tim Spector, een profes-
sor in genetische epidemiologie. "Dat zijn allemaal niet de oude klassieke symp-
tomen."

Dr. Fauci blijft beweren dat "de Delta-variant momenteel de grootste bedreiging
is in de VS voor onze poging om COVID-19 uit te roeien," die naar verluidt ver-
antwoordelijk is voor 20% van alle nieuwe COVID-19-gevallen in de Verenigde Sta-
ten. Fauci houdt vol dat COVID-19 vaccins mensen kunnen beschermen tegen de
"Delta Variant," eraan toevoegend dat jonge, ongevaccineerde mensen "kwetsbaar-
der dan ooit zijn." (LEES MEER: FDA voegt waarschuwing toe over Myocarditis, Pe-
ricarditis hartontsteking aan Moderna, Pfizer vaccins)

Het zit zo: De Delta-variant is besmettelijker,
dodelijker en verspreidt zich snel over de wereld.
Jonge,  ongevaccineerde  mensen  zijn  kwetsbaarder
dan ooit. Alsjeblieft, laat je vaccineren als je
dat nog niet gedaan hebt. Laten we deze stam te-
genhouden voor het te laat is.
pic.twitter.com/9gBeRpvCe8
- President Biden (@POTUS) 24 juni 2021

Veel Amerikanen zijn echter sceptisch over de COVID-19 vaccinaties die zij heb-
ben ontvangen, gezien de berichten dat de "Delta-variant" mensen infecteert na-
dat zij volledig zijn gevaccineerd. Zoals werd gemeld door de Wall Street Jour-
nal, "Ongeveer de helft van de volwassenen die werden besmet bij een uitbraak
van de Delta-variant van Covid-19 in Israël waren volledig ingeënt met het vac-
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cin van Pfizer Inc., wat de regering ertoe aanzette om opnieuw een verplichting
in te stellen om binnenshuis een masker te dragen en andere maatregelen te nemen
om de zeer overdraagbare stam in te dammen."

Op 13 mei zei Joe Biden tegen Amerika dat ze zich moesten laten vaccineren of
een masker moesten dragen totdat ze dat deden, waardoor honderden miljoenen Ame-
rikanen uiteindelijk hun COVID-19-vaccin ontvingen.

De regel is nu simpel: laat je vaccineren of draag
een masker totdat je dat doet.
De keuze is aan u.
- President Biden (@POTUS) 13 mei 2021

De Wereldgezondheidsorganisatie dringt er nu bij volledig gevaccineerde perso-
nen op aan om maskers te blijven dragen, sociale afstand te bewaren en COVID-19
veiligheidsmaatregelen te nemen. "Vaccin alleen zal de transmissie in de gemeen-
schap niet stoppen," zei Dr. Mariangela Simao, WHO assistent-directeur-generaal
voor toegang tot geneesmiddelen en gezondheidsproducten. "Mensen moeten conse-
quent maskers blijven gebruiken, in geventileerde ruimtes zijn, handhygiëne ...
de fysieke afstand, drukte vermijden. Dit blijft nog steeds uiterst belangrijk,
zelfs als je gevaccineerd bent wanneer er een gemeenschapsoverdracht aan de gang
is."

Conclusie:
Als je al DEMENTE BIDEN en de randdebielen van de Wereldgezondheidsorganisatie
hun geklaag hoort, moeten we VACCINEREN, VACCINEREN en nog een VACCINEREN! Maar
het ‘vaccin’ is NIET GOEDGEKEURD. Het is zelfs geen ’vaccin’ omdat het niet aan
de wettelijke normen en waarden van een ‘vaccin’ voldoet! 

HET GAAT HIER OM EEN BIOWAPEN DAT U DE KIST IN SPUIT TUSSEN NU EEN 2025. Als
het niet snel genoeg gaat dan komt er een nieuwe ‘variant’ waarvan er al 2 niet
langer bestaan omdat de Wereldgezondheidsorganisatie die uit hun DUIM hadden ge-
zogen, tw de  Indiase en de Braziliaanse ‘varianten’! De laatste ‘variant’ is
puur een zuivere politieke variant omdat de president van Brazilië alle corona-
zever heeft buiten gesmeten. In Brazilië bestaat geen corona meer. Alleen de
leugenmedia schrijft hier nog over. 

Voor de goede orde, er bestaat niet eens een SARS-CoV-2 virus op de wereld.
Daarom moeten al deze pseudo-wetenschappers zoals Van Ranst en Osterhaus me maar
eerst een keer verklaren hoe een niet bestaand virus kan muteren! Ze kunnen het
bestaan van het MAZELENVIRUS nog niet eens aantonen op een echte, zuivere weten-
schappelijke manier. Alle virussen zijn geschoeid op aannames en boguswetenschap
en vooral natuurlijk, zonder kennis van zaken napraten van zakkenvullende zeve-
raars! 
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