
ETIENNE VAN RATTINGEN

Gewoon een kort bericht
Blijf voor jezelf denken en noem het geen vaccin maar een

EXPERIMENT

Als dit ‘vaccin’ zo belangrijk is om de mensheid te behoeden tegen een pande-
mische ziekte die minder slachtoffers maakte in 14 maanden dan het ‘vaccin’ in 3
maand, vraag ik me verwonderd af:

waarom mensen moeten worden bedreigd om het te nemen,

waarom artsen met een andere mening niet in de media verschijnen

waarom er geen mensen doodvallen op straat

waarom ambulances niet af en aan rijden

waarom een test wordt gebruikt die bewijst dat zelfs een banaan is besmet hoe-
wel deze maar 50% van het menselijk DNA bezit,

waarom mensen die protesteren tegen de maatregelen door de politie hardhandig
uit elkaar worden geslagen terwijl andere demonstraties rustig door kunnen gaan
zonder de maatregelen te MOETEN respecteren,

waarom alle zogenaamde clubjes die beweren te bestaan voor het volk, bij geen
enkele rechtbank ooit hebben GEËIST dat DE STAAT bewijst dat het virus daadwer-
kelijk bestaat (geen enkel land of organisatie kan dat tot nu toe en ook de WHO
kan het niet bewijzen. De Wereldgezondheidsorganisatie is overigens de ergste en
moorddadigste ONRUSTSTOKER in de wereld waar alle debiele regeringen naar MOETEN
luisteren omdat onze zo incompetente ‘regeringsleiders’ in het duistere verleden
hiervoor een wet hebben ondertekend. Dat was een opstap om straks alle rege-
ringsmacht bij de VN te leggen)

Het is zeer simpel:

Als er een echte Pandemie zou heersen die op het
punt stond de mensheid totaal uit te roeien, be-
stonden al deze vragen niet en stonden we allemaal
braaf in de rij. Nu staan alleen mensen in de rij
die niet voor zichzelf kunnen denken en spijtig
genoeg geen verdere vragen hebben gesteld of sim-
pelweg hun vakantie een  hogere prioriteit geven
dan hun verdere levensloop die nu is ingekort tot
een maximum van 3 jaar omdat de auto-immuunziekte
hen vroeg of laat zal doden als hun hart, longen
of hersenen het al niet eerder opgeven, uitgescha-
keld door de Spike-eiwitten.

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als ik door een wet gedwongen word verkeerd te doen om goed te kunnen doen, leef ik in een land dat wordt geregeerd door

regelrechte criminelen, dictators en fascisten! Na herziening ook nog: massamoordenaars en genocideplegers!
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