ETIENNE VAN RATTINGEN

Coronavirus is psychologische
oorlogsvoering
Anders genoemd: staatsterreur
De verdeel en heers politiek heeft de domme massa weer volledig in hun greep. Terwijl minderheden demonstreren om de lockdown te beëindigen en zich netjes aan de anderhalve meter regel houden maar door de politie uit elkaar worden geslagen kunnen massaprotesten voor een neger die door
de politie is vermoord, nota bene in Amerika, rustig in elkaars nek staan hijgen en elkaar besmetten
bij het leven. Een paar weken eerder schreef de kontlikkersmedia nog schande omdat iedereen op
elkaar ging zitten aan het strand. Politie deed dienst en greep in. Hoe kan de massa nu eigenlijk zo
dom zijn dat ze niet zien dat ze worden gebruikt. Dat ze voor een verdeel&heerskar worden gespannen wat betreft zogenaamde rassendiscriminatie terwijl ze zouden, moeten protesteren tegen al het
politiegeweld, dat ook in Europa hand over hand toeneemt!
Op deze manier wordt natuurlijk wel de aandacht voor het IQ-80 afgewenteld van hetgeen er
ECHT aan de hand is in de wereld. Het afnemen van al onze burgerrechten en het installeren van
een TOTALITAIRE CONTROLEMAATSCHAPPIJ à la China! Hiervoor wordt de farce coronavirus gebruikt. Een virus dat amper een verkoudheidsvirus mag worden genoemd.
De slapende menigte was aan het wakker worden en ineens hebben we dan massademonstraties tegen rassendemocratie. Zelfs daar is de boel getild. dit was geen rassendemocratie, het was POLITIEGEWELD! Zo DOM is de STUPIDE MASSA! Zelfs dat begrijpen ze niet.
Natuurlijk zullen ze straks WEL de totalitaire maatschappij krijgen die ze VERDIENEN. Mij interesseert het niet veel. Ik zie het gevaar op me afstormen en geloof me, niemand kan een totale
grensstreek zo beveiligen dat er geen muis doorheen kan ontsnappen. Ze zullen alleen olifanten tegen kunnen houden! Mijn plannen om de FASCISTISCHE EU achter me te laten zijn al heel erg
lang klaar. Tot in de puntjes. Plan A, B en C. en dan ook nog een keer volledig onderverdeeld in
auto, trein en te voet! Hoe zit dat met jullie? Jullie gaan voor de verplichte vaccinatie zeker?
Dit moest me even dringend van het hart. Ik hoop dat jullie de energie eens gaan steken in hetgeen
WERKELIJK noodzakelijk is, het stoppen van de lockdown en het leven onmogelijk maken van
een stelletje fascistische politieke OETLULLEN en een stelletje ONNOZELE omgekochte universiteitsexperts die professor spelen om onze toekomstige artsen te vormen terwijl ze de werking van
het immuunsysteem niet eens kennen!

Dit is HET TUIG WAARTEGEN U MOET OPSTAAN!
medisch antropoloog – onderzoeker

