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Opzettelijk toebrengen van letsel
Daar kun je nu de staat en elke politieagent die je aanhoudt omdat

je geen mondmasker draagt, voor aanklagen

22/4/2021 

Om de mondkapjesplicht als “  politieke overweging van mevrouw Ollongren  ”   defini-
tief onderuit te halen, moeten we gewoon even meten. Meten is weten. Dan kunt u
als ouder meteen de levensbekortende werking voor uw kinderen uitrekenen en dat
even aan de rechter overhandigen. Schoolmeesters en -juffen zijn toch al verlo-
ren voor de samenleving. Wegens zuurstofgebrek niet meer voor rede vatbaar en
zullen voor uw kinderen geen steek meer doen.
Op de redactie kwam een telegram binnen van een wanhopige moeder uit Duitsland,
waar de allesverzengende kinderhaat zo ongeveer al Koopmans-achtige proporties
heeft aangenomen.
Een moeder meldt dat ze een oximeter voor haar dochter heeft gekocht. Hiermee
kun je de zuurstofverzadiging in het bloed meten, zonder dat het pijn doet.
Steek je vinger in het apparaat en dat is het. De resultaten zijn mensonterend
schokkend.

“Wat kan ik zeggen, de waarden na school (9 uur
met een mondkapje op) zijn 90. Dat is een enorm
onderaanbod, een levensbedreigend tekort dus. On-
der een waarde van 85% saturatie is er groot ge-
vaar voor lijf en leden. Alstublieft iedereen: doe
mee en documenteer deze uitlezingen.”

Iedereen kan voor een paar euro een oximeter bestellen op het internet. Als de
kinderen werkelijk gedwongen worden zich bloot te stellen aan dergelijke gezond-
heidsrisico’s, dan is dit dwang.
 

Daarom is dit opzettelijk toegebracht lichamelijk
letsel strafbaar! Dit moet natuurlijk massaal ge-
documenteerd worden!

Iedere politieagent die u verplicht om een mondmasker te dragen waarbij uw sa-
turatie bewezen onder de 96% ligt kan worden aangeklaagd voor het opzettelijk
toebrengen van lichamelijk letsel!

Etienne van Rattingen

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!

https://www.welingelichtekringen.nl/anp/vicepremier-ollongren-mondkapjesbesluit-was-politieke-afweging
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