ETIENNE VAN RATTINGEN

‘Certificate of Identification of Vaccination with Artificial
Intelligence’..!
Dat is de werkelijke betekenis van COVID en 19 = 2019
De verborgen agenda van Bill Gates en de WHO waar alle corrupte politici, media, justitie en MEDISCHE FASCISTEN volledig aan meewerken, komt openlijk op straat te liggen. We moeten echt
beginnen met al deze MISDADIGERS, MASSAMOORDENAARS, FRAUDEURS en OPLICHTERS een paar schoppen onder hun kloten te geven. Als we ze niet aanpakken, dan gaan WIJ ER
AAN! Ik ben GODVERDOMME geen vee! Wat denken die klootzakken in Brussel, New York en
Genève wel!
Nu kunnen ze mensen die weten wat er aan de hand is wel proberen te CENSUREREN zoals
Google en YouTube nog maar een keer zullen proberen. Het filmpje is terug geüpload met een
Griekse ondertiteling waar een Italiaanse arts exact uit de doeken doet wat de vaccinatie inhouden
zal. Ze kunnen niet gans internet censureren! Dan moeten ze internet plat leggen, en dan nog zullen
er mensen zijn die de mogelijkheid hebben om te communiceren via internet omdat niet iedereen
providers nodig heeft om op internet te komen. Raar? Ik denk het niet!
Enfin, gerespecteerde medici, zoals deze ervaren arts, hebben nog de Eed van Hippocrates hoog in
het vaandel, dát geloven we eerder, dan het BS-verhaal rondom de zogenaamde corona pandemie en
alle waardeloze maatregelen die slaan als een tang op een varken of was het een rabbi en een var ken? Het is een Rockefeller plan dat al 10 jaar oud is. Start op bladzijde 18 van het rapport!
Bekijk het verhaal van de arts op https://youtu.be/yeN-Fy6XuI0 of https://www.bitchute.com/video/s1EjmzygV7ZG/

De vertaling van de video:
“Het document dat ik ga voorlezen, zal nooit via de media, televisie of de politiek openbaar worden gemaakt.”
‘ITALIANEN OPGEPAST’!
Covid-19 staat als afkorting voor het ‘Certificaat van Identificatie van Vaccinatie met Artificiële Intelligentie’, en 19 is daarbij het jaar waarin het is ontstaan. Covid-19 is niet de naam van het
virus. Het is eerder de naam van het internationale plan voor de bestrijding en vermindering van de
wereldbevolking, dat in de afgelopen decennia is ontwikkeld en in 2020 van start is gegaan.
Wat het virus re-activeert, is het menselijke immuunsysteem, waarin het zich bevindt, dat is verzwakt door vroegere vaccinaties. Wat zij van plan zijn, in ons allemaal te injecteren, zal het meest
verschrikkelijke vaccins van allemaal zijn. Het is letterlijk een afdaling in de hel, met als doel een
massale ontvolking van meer dan 80% van de wereldbevolking.

medisch antropoloog – onderzoeker
Het getuigt van een minderwaardige geest wanneer men meedenkt met de grote massa simpelweg omdat de massa in de
meerderheid is. De waarheid verandert niet door het wel of niet geaccepteerd zijn door de meerderheid van de mensheid.
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Ik heb het altijd al gezegd en zal het hier zelfs herhalen, zoals veel testproducenten mijn verhaal
ook bevestigen: ‘Geen van de Corona-tests is in staat, het Sars Cov-2 virus, nauwkeurig op te
sporen. Ze detecteren alleen een oneindig aantal kleine, ONSCHADELIJKE virussen of celresten, die van nature deel uitmaken van onze microbiota.’
Geteste mensen zullen in toenemende mate positief reageren op de tests, ongeveer 90%. Dit is hun
doel, en daarom zijn ze het testproces met kinderen begonnen. Op 11 mei heeft geen enkel televisiekanaal, geen enkele krant en geen enkel Italiaanse/Berlusconi-programma aangekondigd, dat er in
Frankrijk massaal testen worden opgelegd op scholen..!
Nu zijn er zo’n 700.000 testen per week en helaas is dit nog steeds geen actueel/breaking
nieuws. Dus zodra uw kind wordt gescreend, wordt het hele gezin, en alle directe contacten,
gedwongen om gescreend te worden.
Let op (Italianen) ... Luister.
Luister niet naar de charlatans, de onwetenden, die de waarheid verwerpen. Ik herinner u eraan dat
we niet ziek zijn! Integendeel, we zijn gewoon, gezonde dragers van dit virus. Het hebben van dit
virus betekent niet perse dat je ziek bent: je bent gezond en in orde. Maar iedereen zal verschijnen,
let op, positief in de tests. In feite laten ze je de testen 2 of 3 keer herhalen. Alle medewerkers van
openbare instellingen, vooral in de gezondheidszorg, doen deze testen elke maand.
Het enige wat ze nodig hebben is dit: Laat iedereen geloven dat ze ziek zijn. Positief zijn betekent
als schadelijk worden bestempeld. Het weigeren van de detectie van het virus, is de enige sleutel
om te voorkomen dat ze gevaccineerd worden. En als we eenmaal gevaccineerd zullen zijn, zullen we ook allemaal ziek en verzwakt zijn, en zullen we zeker naar onze dood worden geleid. De
enige oplossing om onze mensheid te redden (...) is om mensen echt te laten begrijpen dat ze niet
getest moeten worden..!
Laat je niet testen, geef ze niet wat ze missen, trap niet in hun val. Ik vertel je dit, zodat je tenminste niet kunt zeggen dat je niet gewaarschuwd bent!! Covid-19 staat voor ‘een programma van
massale uitroeiing’. Laat je niet testen, het is de enige manier om jezelf te redden.
Op televisie zullen deze klootzakken nooit de waarheid vertellen. Ook politici gedragen zich volledig oneerlijk. Toch is de Italiaanse onderminister van Volksgezondheid zelf arts. Ik spreek hem aan:
collega, je moet je alleen maar diep schamen. De meeste niet-gevaccineerde mensen zullen ophouden te bestaan voor de maatschappij. Je zult niet meer zonder vaccin kunnen reizen, je zult niet
meer naar de bioscoop kunnen gaan, en in de toekomst zul je zelfs je eigen huis niet meer kunnen
verlaten.
Dit gebeurt al in sommige Chinese steden. En Spanje is een van de belangrijkste testrijderslanden,
samen met Argentinië en alle Latijnse landen. Alles is al opgezet en geactiveerd in alle bedrijven en
media voor massa-vaccinatie. Ik geef de voorkeur aan de dood, absoluut niet aan vaccinatie.
Ik groet u.”
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