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Wat ‘wetenschappers’ denken te weten

Onderstaande brief scheef ik nadat ik in 'Vroege Vogels' luisterde naar de co-
lumn van Prof. Dr. Jelle Reumer (paleontoloog). 

Geachte heer Reumer,

Met volle aandacht luister ik op en af naar uw column in ‘Vroege Vogels’.

Vandaag ging het over het Covid-19 vaccin.

U bent wetenschapper, u bent ‘paleontoloog’ wat dat ook moge betekenen. Ik zelf
ben medisch antropoloog en dat betekent ECHT IETS want zonder mensen zoals ik
wisten artsen niet eens wat ze op hun  RECEPTENBRIEFJE zouden moeten noteren.
Volgens hen is het noteren van een petrochemisch vergif1 GENEZEN. 

U hebt u laten vaccineren, meerdere malen. Tegen van alles en nog wat. U bent
daarin vrij.

Ik heb mij niet laten vaccineren (ben 65 jr.) en ik hoop dat ik daarin ook vrij
ben en zal blijven.

De groep gevaccineerden is divers.

De groep niet-gevaccineerden is ook divers.

Ik heb nagedacht waarom ik niet gevaccineerd wil worden.

Ik wil u dat uitleggen.

De basisregelsystemen in ons organisme zijn: het hormonale systeem, de afweer
(en ik bedoel daarbij het immuunsysteem) en het zenuwstelsel.

Daar omheen zijn verder allerlei organen gegroepeerd en die werken dank zij die
basisregelsystemen.

U bent paleontoloog. Ik ben medisch antropoloog.

Het heeft de ‘natuur’ miljoenen jaren gekost om deze systemen zodanig te ont-
wikkelen waarin wij nu leven. U legt dat keer op keer uit.

Het zit fantastisch mooi in elkaar. U weet dat als geen ander een gestalte en
beeld te geven. U weet het beter dan ik te vertellen, want u lardeert uw verha-
len met vele miljoenen jaren van ontwikkeling van het leven op deze aardbol, en
dat is een fantasie, uw fantasie en u beseft dat maar al te goed.

1 Petrochemisch is de exacte naam voor farmaceutisch. En, niets mag exact worden nagemaakt uit de natuur want 
anders kan het niet worden gepatenteerd. Zodoende is niets uit deze farmaceutische VERGIFFABRIEKEN 
genezend, eerder vergiftigend! 
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Ik ben geboren in 1956 en kreeg alle kinderziekten. Ik ben volledig gezond en
geheel medicijnvrij. 

Ik heb nagedacht over het onderscheid tussen acute ziekten en kinderziekten
enerzijds en chronische ziekten anderzijds en ik handel daar ook naar bij mijn
werk en leven. Dat is zeer effectief en ik weet uit een ervaring van meer dan 40
jaar dat koorts slechts dan geremd dient te worden wanneer de koorts geen reini-
gend effect meer heeft en het organisme (meestal het zenuwstelsel) dreigt te
vernietigen. Het is in zeker 50 jaar bijna nooit gebeurd dat de koorts alsnog
geremd diende te worden. In de meeste gevallen was het zelfgenezend vermogen zo-
danig stimulerend dat de koorts uit de gevarenzone bleef: onder de 40,8 graden
C. (De meeste ouders geven kun kinderen al paracetamol als de thermometer de 38
graden nadert  wat grandioos fout is en daarom wordt er ook nooit  geen ziekte
meer genezen! Ziekten blijven door deze handelingen LATENT aanwezig!)

In de afgelopen 60 jaar zijn door medicinale interventies de basische regelsys-
temen dusdanig onder druk komen te staat dat de meeste mensen nog leven dankzij
een dagelijkse inname van medicijnen zodat ze via het lage niveau van gezondheid
van de westerse mens nog wel oud worden maar niet zonder medicatie om de nodige
ziekten in te perken om te kunnen blijven ‘leven’.

Wil je weten hoe het gesteld is met de graad van gezondheid van ons volk, stop
dan de inname van enig medicijn, volledig, alles. Dan heb je geen vaccinatie no-
dig om de helft van de gemeenschap in de kist te krijgen, denk ik!

Hieronder leest u wat m.i. de bijdrage is die de wetenschap heeft geleverd: 

immuunsystemen mogen niet meer oefenen, dank zij
DKTP/BMR vaccinaties en alle andere vaccinaties.
De gevolgen maken het erger en erger waardoor im-
muunsysteem en zenuwstelsel onder een steeds gro-
tere druk komen te staan.

Ook door het massale gebruik van de anticonceptiepil staat ons hormonale stel-
sel ook al 6 decennia onder zeer hoge druk en de gevolgen zijn dramatisch.

Het bruuskeren van de basisregelsystemen in vergelijking met de miljoenen jaren
die nodig zijn geweest om deze basisregelsystemen te ontwikkelen en goed op el-
kaar af te stemmen hebben mij er toe gebracht om vaccinaties (in elk geval voor
mijzelf) af te wijzen. 

Ik zal – wanneer ik ziek mocht worden – niet vragen om voorrang voor een behan-
deling. Ik vertrouw op mijn zelfgenezend vermogen, laat dat desnoods stimuleren
en wanneer dat niet meer kan is mijn tijd voorbij en stopt het tikken van
‘grootvaders klok’.

Mocht het u interesseren. Ik heb geen huisarts, mijn vrouw idem.

We zijn gezond en genieten van elke dag die we gezond zijn. Waarom zouden we
bang moeten zijn en ons laten ‘vaccineren’ voor een virus dat ONS en vele ande-
ren geen kwaad heeft gedaan. Voor zover ik weet zijn vele afgezonderde mensen
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gestorven en dat ALLEEN door de STUPIDE niet noodzakelijke maatregelen van de
overheid op aandringen van massamoordenaars zoals Osterhaus en Van Ranst!

Misschien moeten we hen een keer door de mangel halen, niet?

Ik hoop dat uw volgende gesprek eens ECHT VERHELDEREND zal zijn zonder dat ik
het idee krijg dat u eveneens een GATLIKKER bent!

Met vriendelijke groet,

Etienne van Rattingen
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