ETIENNE VAN RATTINGEN

Gepensioneerde en gepassioneerde Onderzoeksjournalist medische wetenschappen
Oud commando: niet gemaskerd, niet gemuilkorfd, niet gevaccineerd, niet bang

Overdenk het volgende:
1. De meeste mensen behoren liever tot de meerderheid, dan dat ze gelijk hebben.
2. Ten minste 20% van de bevolking heeft sterke autoritaire neigingen, die onder de juiste omstandigheden naar boven zullen komen.
3. De angst voor de dood wordt slechts geëvenaard door de angst voor sociale
afkeuring. De laatste zou sterker kunnen zijn.
4. Propaganda is heden ten dage net zo effectief als 100 jaar geleden. De toegang tot grenzeloze informatie heeft de gemiddelde mens niet wijzer gemaakt.
5. Alles en iedereen kan en zal worden gepolitiseerd door de media, de regering
en degenen die hen vertrouwen.
6. Veel politici en grote bedrijven zullen graag mensenlevens opofferen als dat
bevorderlijk is voor hun politieke en financiële aspiraties.
7. De meeste mensen geloven dat de regering in het beste belang van de mensen
handelt. Zelfs velen die uitgesproken critici van de regering zijn.
8. Als ze eenmaal een besluit hebben genomen, geven de meeste mensen liever toe
dat ze ongelijk hebben, dan dat ze toegeven dat ze ongelijk hadden.
9. Mensen kunnen snel en relatief gemakkelijk worden getraind en geconditioneerd om hun gedrag aanzienlijk te veranderen -- ten goede of ten kwade.
10. Wanneer zij voldoende bang zijn, zullen de meeste mensen autoritarisme niet
alleen accepteren, maar het ook eisen.
11. Mensen die worden afgedaan als "samenzweringstheoretici" zijn vaak goed onderzocht en lopen gewoon voor op het mainstream verhaal.
12. De meeste mensen hechten meer waarde aan veiligheid en zekerheid dan aan
vrijheid en vrijheid, zelfs als die "veiligheid" slechts een illusie is.
13. Hedonische aanpassing vindt plaats in beide richtingen, en als er eenmaal
inertie optreedt, is het moeilijk om mensen weer "normaal" te krijgen.
14. Een aanzienlijk percentage van de mensen geniet er grondig van om onderworpen te worden.
15. "De Wetenschap" heeft zich ontwikkeld tot een seculiere pseudo-religie voor
miljoenen mensen in het Westen. Deze religie heeft weinig te maken met de wetenschap zelf.
medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Waarom laten miljoenen mensen zich door een stelletje leeglopers uit de Wetstraat vertellen wat ze wel of niet mogen doen?
"Waarom moeten de gevaccineerden beschermd worden tegen de niet-gevaccineerden door de niet-gevaccineerden te dwingen een ‘vaccin’ in te laten spuiten dat de gevaccineerden helemaal niet heeft beschermd...!"
Tirannie kan alleen ontstaan met medewerking van het volk. We hebben nu de CORONAPAS en zie, APARTHEID is elke
dag aanwezig in onze maatschappij. Nog vragen hoe het kon dat de JODEN naar AUSCHWITZ werden getransporteerd?
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16. De meeste mensen geven er meer om dat het lijkt alsof ze het juiste doen,
dan dat ze daadwerkelijk het juiste doen.
17. De politiek, de media, de wetenschap en de gezondheidszorg zijn allemaal
corrupt, in verschillende mate. Wetenschappers en dokters kunnen net zo makkelijk omgekocht worden als politici.
18. Als je het mensen comfortabel genoeg maakt, zullen ze niet in opstand komen. Je kunt miljoenen mensen volgzaam houden terwijl je ze hun rechten ontneemt, door ze geld, voedsel en entertainment te geven.
19. Moderne mensen zijn te zelfgenoegzaam en zijn niet waakzaam als het gaat om
het verdedigen van hun eigen vrijheden tegen overheidsinmenging.
20. Het is gemakkelijker iemand voor de gek te houden dan hem ervan te overtuigen dat hij voor de gek is gehouden.

Bonusgedachte:
21. De meeste mensen zijn redelijk meelevend en hebben goede bedoelingen (dit
is goed).
Daardoor hebben de meeste mensen grote moeite om te begrijpen dat sommige mensen, waaronder onze 'leiders', kwaadaardige of perverse bedoelingen KUNNEN hebben (dit is slecht).
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