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Waarom geven media en politici de niet
gevaccineerden de schuld van de mutaties?

Het virus bestaat niet en de gevaccineerden liggen in ziekenhuizen
of vallen massaal dood

Waarom geven politiek, media en het leugenachtige RIVM in het openbaar "niet-
gevaccineerde mensen" de schuld van deze nieuwe golf van Covid? Dat is een grote
leugen.

Het is tijd om  voor uzelf te gaan denken. Onze eigen regering probeert een
groep mensen te STIGMATISEREN en DEMONISEREN. Waarom?

Deze leugen is zo ontzettend overroepen, dat zelfs
Pinokkio bezwaar zou maken. 

Ten eerste, omdat je de leugen met je eigen ogen kunt zien. Ik ken persoonlijk
veel gevaccineerde mensen. Maar lees het nieuws maar eens. New York Yankees spe-
lers die gevaccineerd zijn hebben Covid. Gevaccineerde tennissers krijgen COVID.
Olympische atleten die zijn gevaccineerd hebben Covid.

In Israël geeft de regering toe dat de meeste nieuwe gevallen van Covid zich
onder gevaccineerden bevinden. In Groot-Brittannië geeft de regering toe dat een
groot deel van de nieuwe gevallen van Covid en de ziekenhuisopnames gevaccineerd
is. Een Brits vliegdekschip heeft meer dan 100 gevallen van Covid aan boord, ook
al is ieder van hen gevaccineerd. In Singapore  geeft men toe dat  75% van de
nieuwe Covid-gevallen gevaccineerden zijn.

In Cape Cod, Massachusetts is er een grote uitbraak van Covid onder de gevacci-
neerden. In Californië is de meest dramatische stijging van Covid-gevallen te
vinden in de meest gevaccineerde districten. Op de Stanford Universiteit is er
een uitbraak van Covid onder gevaccineerde studenten. Het gebeurt overal.  En
toch blijven politici en media beweren dat deze golf van zieken zich uitsluitend
onder de niet gevaccineerden bevindt! Daarom zijn de ongevaccineerden volgens
hen de schuldigen van deze nieuwe golf van Covid. We zien dit argument overal in
de media.

Dit is niet alleen een leugen. 
Het is pure fraude.

Waarom zou onze regering zo'n leugen vertellen? Waarom willen ze ongevaccineer-
de  mensen stigmatiseren, blameren en de schuld geven, terwijl gevaccineerden
precies dezelfde golf van ziekten meemaken? Wat zijn ze aan het verbergen? Of
nog waarschijnlijker, voor wie verbergen ze het?

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! 

http://echtekrant.be/


ETIENNE VAN RATTINGEN 

Gepensioneerde en gepassioneerde onderzoeksjournalist medische wetenschappen

Dader nummer één is...China.

China is de schuldige. China stuurde dit biowapen onze kant op. China is puur
kwaad. Dit is China's pandemie. China is verantwoordelijk voor biljoenen Euro’s
schade in Europa en Amerika. China is schuldig aan massamoord. China heeft een
wereldwijde economische Grote Depressie veroorzaakt. 

Dus, de vraag is, waarom proberen politici en media China te beschermen door
ongevaccineerden tot zondebok te maken? Wat levert hen dit op? Staan ze op de
loonlijst van China? China is de vijand. China heeft ons dit aangedaan. Verlies
nooit uit het oog wie de schuldige is. (China is feitelijk het wapen van de WEF.
Alle politici en media werken duidelijk voor de WEF! Lees en bevat!) 

Dader nummer twee is...DE POLITIEK IN HET ALGEMEEN omdat deze farce nog steeds
niet is gestopt!

Het is niet alleen de rol China en de WEF die de machthebbers in de doofpot
stoppen. Eveneens de rol van de politiek. Als Covid zo slecht is, zo gevaarlijk,
zo dodelijk, waarom blijven dan de grenzen geopend? Waarom hebben ze miljoenen
illegalen binnengelaten? Zijn we op weg om nog meer illegalen binnen te laten
dit jaar? 

Wie zou dit doen in het midden van een veronderstelde dodelijke pandemie? Al-
leen een stelletje omgekochte, corrupte gekken, niemand anders.

De politiek is de Covid veroorzaker en de MEDIA is aantoonbaar medeplichtig aan
een nieuwe golf doden door de vaccinatiedoden te verzwijgen.  Zij openden  de
poorten van de hel. Zij hebben samen deze nieuwe golf veroorzaakt. Dit is hun
‘pandemie’. Zij bezitten het, samen met hun holmaatjes in de Chinese Communisti-
sche Partij.

Europa en Amerika worden van binnenuit vernietigd door politici en media. Heel
erg slechte mensen hebben de leiding. De Chinese Communistische Partij en farma-
ceuten zijn de grootste winnaars. De economie gaat volledig instorten. De grote
middenklasse wordt geëlimineerd. 

Er is een nieuwe golf van Covid. Ik weet één ding
zeker. 
Ongevaccineerde mensen zijn niet de schuldigen. 

Even alles op een rijtje
In 2020 ging iedereen dood aan COVID al was je overreden door een trein! Het
was de media die deze faliekante leugens verkocht in naam van de CCP, regerin-
gen, RIVM en de Europese Commissie! (U beseft toch dat commissie twee betekenis-
sen heeft, niet?) 

Nu anno 2021 vegen ze alle gevaccineerde doden in rusthuizen onder het tapijt
omdat deze mensen volgens hun ‘onderzoek’ zijn gestorven, niet aan de vaccina-
tie, maar aan de vele verschillende levensbedreigende ziekten die ze al hadden.
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Bedenk, beste beroepsleugenaars en politieke fraudeurs.

Niet iedereen is dom. Niet iedereen heeft het geheugen van een ééndagsvlieg.
Niet iedereen valt voor jullie leugens vanwege een soort van opgebouwde status.
Status weegt niet op tegen de harde kern van mensen die realistisch denken omdat
die ook het schijt aan de volledige hiërarchie hebben. Ze zijn zelfs niet om-
koopbaar!

Benadrukking
Waarom verbood de Wereldgezondheidsorganisatie EXPLICIET elke lijkschouwing op
mensen die overleden aan ‘COVID’ in 2020? Zulk een gedrag is ontzettend onweten-
schappelijk en een aanfluiting voor alle wetenschappers in deze organisatie die
alleen blijkt te bestaan uit even leugenachtige, corrupte politici dan waar onze
regeringen mee zijn gevuld! 

Elke arts die braaf volgens de ‘richtlijnen’ een overlijdensdocument model IIIC
of model IIID heeft ingevuld zonder verder onderzoek heeft FEITELIJK valsheid in
geschrifte gepleegd omdat een uitwendige schouwing NOOIT een inwendige ziekte
kan vrijgeven. Alleen een zuiver pathologisch onderzoek kan uiteindelijk de ECH-
TE OORZAAK van overlijden blootleggen! 

Duitse, Italiaanse en Spaanse lijkschouwingen hebben nooit één geval van COVID
kunnen ontdekken. Allemaal waren deze mensen overleden aan de gevolgen van hun
al bestaande ziekten.

Echter, één opvallend feit zet de ganse pandemie en alle zever er rondom heen
in een kwaad daglicht! 

In geen van de overledenen hun bloed werd ooit IgM
gevonden.

IgM is een factor in het bloed hetgeen iedere medische wetenschapper vertelt
dat de persoon heeft te kampen met een compleet, nieuwe en onbekende ziektever-
wekker!

In het bloed werden alleen de factoren IgA en IgG gevonden. Dit zijn snelle ge-
heugen typische antilichamelijke reacties van ons immuunsysteem die optreden als
er sprake is van een ziekteverwekker die ooit al eens het lichaam heeft geteis-
terd. Anders gezegd: “het SARS-CoV-2 virus heeft nooit bestaan. Daarom kan het
ook nooit een nieuwe ziekte COVID-19 hebben veroorzaakt! Alleen door politici en
media via hun door marketing- en reclame opgebouwde campagneleugens bestaat er
een ‘PANDEMIE’!”  

De PANDEMIE bestaat niet en heeft nooit bestaan. Het SARS-CoV-2 virus is nooit
geïsoleerd. Nergens op de wereld bestaat er één wetenschapper die het volledige
geïsoleerde en gezuiverde bewijs voor het bestaan van dit virus kan overleggen
en zo ook de bestaande geldpotten naar zich toe kan trekken hetgeen deze persoon
per direct multimiljonair maakt!

Als men de moeite doet om de indicaties van de ‘DELTA-variant’ te bestuderen
komt men tot de conclusie dat ze het hier hebben over HOOIKOORTS!
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Karen Kingston, voormalig werknemer Pfizer / BioNTech, heeft het patent-docu-
ment van Pfizer / BioNTech (190+ pagina’s) doorzocht op grafeenoxide en is het
nergens tegen gekomen. Echter helpt ze herinneren aan wat Bill Gates ooit ver-
telde over zogenaamde  ‘trade-secrets’, waardoor de  exacte ingrediënten van de
vaccins verborgen gehouden kunnen worden voor de bevolking. Dus de ingrediënten
van de vaccins zijn wonderbaarlijk genoeg niet opgenomen in het patent, aldus
Karen Kingston. Het patent benoemt alle ingrediënten behalve grafeenoxide, maar
zegt Karen, ze heeft grafeenoxide wel in het Chinese patent gevonden.

De interviewer vraagt: waarom zou in het patent niet zijn opgenomen dat er gra-
feenoxide in het vaccin zit? Karen Kingston antwoordt: 

“Omdat bekend is dat het giftig is voor mensen en
de andere reden is dat het een ingrediënt is van
‘hydrogel’, een bestanddeel in de TESLA van Musk.
Hydrogel is een goedje dat gebruikt wordt om als
interface te dienen tussen biologische wezens en
artificiële intelligentie.”

Er zitten vier lipidenlagen in de vaccins volgens Karen Kingston.

1. Cholesterol, hierdoor kan het mRNA-partikel zich door het circulatiesys-
teem van het lichaam verplaatsen.

2. Phospholipide laag, hierdoor kan het mRNA-partikel aan de celwand hechten
en kan via permeabiliteit kan de mRNA door de wand heen in de cel komen.

3. Ioniseerbare lipidenlaag, positief geladen lipidenlaag waardoor de samen-
smelting met de celwand beter verloopt.

4. Pegylated lipidenlaag, deze lipidenlaag bevat de grafeenoxide.

De reden voor deze lipidenlagen is omdat het mRNA-partikel zeer onstabiel is en
heel snel uit elkaar valt zonder ‘beschermlaag’ en de bedoeling van de genthera-
pieën is juist dat ze in de cel terecht komen.

De grafeenoxide is 4000x sterker dan titanium en het kan zeer hoge temperaturen
van meer dan 9000 Celsius weerstaan.

Indien er echt sprake is van een nieuwe, ontzet-
tend dodelijke COVID variant die ze DELTA noemen,
en alle politieke en medische prutsers weten niets
beter te verzinnen dan alle eerdere onzin uit te
kast te trekken welke ons al anderhalf jaar geen
zak heeft geholpen, worden we geregeerd en geadvi-
seerd door een stelletje onnozele IDIOTEN!
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