ETIENNE VAN RATTINGEN

Alle MARK VAN RANSTEN in de EU en de wereld zaten
er naast! Zweden is het schoolvoorbeeld voor het
vergelijk van verkeerde diagnoses, opgeklopte paniek
en verantwoordelijkheid voor de vele doden in de
landen die in LOCKDOWN MOESTEN!
Politici, medische oproerkraaiers, LIEGENDE MEDIA en
zogenaamde ‘experts’ wassen hun handen niet langer in
ONSCHULD!
De Zweedse coronastrateeg Anders Tegnell rekent niet op een tweede golf in het najaar.
Dat zei hij tegen de Zweedse omroep TV4. Zweden viel de afgelopen 6 maanden op door de relatief losse corona-aanpak.
Zo ging de horeca in het land niet op slot en ook hielden scholen hun deuren open.
Al vanaf het begin zegt de epidemioloog dat een verplichte lockdown pure tijdverspilling is. Het
sluiten van scholen was ‘zinloos’. Het sluiten van grenzen was ‘belachelijk’. Mondkapjes waren
ook tijdverspilling. Winkels en restaurants zouden open moeten blijven.
Toen veel interviewers vroegen waarom Zweden niet in lockdown ging zoals Duitsland, Frankrijk,
Nederland en Groot-Brittannië, zei hij dat die landen in paniek waren geraakt.
Het Zweedse sterftecijfer (57 per 100.000 mensen) is nog altijd lager dan dat van bijvoorbeeld
België (87 per 100.000), Spanje (62), Groot-Brittannië (62) en Italië (58), stuk voor stuk landen die
in lockdown zijn geweest.
Coronacrisis is voorbij
Voor de Zweden is het een zomer zoals alle andere. Ze vieren massaal vakantie, restaurants zitten
tjokvol en ze zijn blij dat ze niet in lockdown hoefden. De Zweedse arts Sebastian Rushworth,
werkzaam in Stockholm, heeft al ruim een maand geen enkele coronapatiënt meer gehad. “Covid is
voorbij in Zweden.”
Waarom heeft België het Zweedse voorbeeld niet gevolgd? Onze kinderen bleven thuis, de Zweedse kinderen gingen naar school. Onze winkels gingen dicht, de Zweedse winkels bleven open. Ons
sociale leven kwam stil te liggen, het Zweedse sociale leven ging door. Zelfs toen de kritiek steeds
luider klonk, bleef Tegnell kalm. Hij wees erop dat het geen zin heeft om in paniek te raken en economische zelfmoord te plegen.
Daar kunnen onze eigen politici een voorbeeld aan nemen.
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.

ETIENNE VAN RATTINGEN
Trouwens het gaat verder. Veel verder. Als we de zaak doortrekken naar de adviezen die gegeven
zijn, dan horen alle medici en politici die bewust HCQ en zink hebben tegengehouden als eerstelijnsgeneesmiddel nu te worden aangeklaagd voor MOORD MET VOORBEDACHTE RADE!
Ze kunnen zich niet langer verschuilen achter elkaars zever en ‘wir haben es nicht gewusst’ gaat
ook niet op. Er zijn genoeg artsen en specialisten geweest die het tegendeel hebben beweerd. Ze
werden allemaal GECENSUREERD; dus bewust HET ZWIJGEN OPGELEGD, door de media en
TECHGIGANTEN. Het valse HCQ artikel in ‘The Lancet’ was onderdeel van DIT COMPLOT!
HET MEDIA-MEDISCHE-STAATSCOMPLOT is nu wel duidelijk zeker? Het is een MOORDENAARSCOMPLOT en het hoort per direct ontmanteld te worden! We kunnen deze massamoordenaars niet langer geloven noch vertrouwen!
De regering dient direct op te stappen en gevangen gezet te worden, zo ook Van Ranst en anderen
die zogenaamd hun ‘expertise’ hebben geloosd via de pers. Het ontmantelen van alle censurerende
TECHGIGANTEN dient ook veel aandacht te krijgen!
Men moet de zogenaamde ‘onafhankelijke’ hoerenpers eveneens goed door elkaar schudden. De
vraag is in hoeverre bepaalde journalisten en hun hoofdredacteurs verantwoordelijk kunnen worden
gesteld voor de verkeerde informatie die ze bewust zijn BLIJVEN spuien via de media!
Indien justitie en politie niet meehelpen om deze MASSAMOORDENAARS op te pakken en te
veroordelen, omdat ze nu eenmaal deel uitmaken van de verwerpelijke staat en wellicht het staatscomplot, is er maar één andere mogelijkheid!

EEN REVOLTE!
En, dat kan heel wat hachelijker worden voor genoemde ‘hoofdrolspelers’! Want wie weet wat de
massa doet als ze hen in handen krijgen?
Maar als dit moet worden gestopt en de staatsorganen hiervoor verantwoordelijk willen niet meewerken, tja, dan heeft het volk niet veel keuze meer denk ik.
Om met 100 man wat plaatjes te staan draaien als protest, dat is geen uiting van boosheid! Echter
een tafereel zoals we hebben gezien bij Black Lives Matter is ook niet noodzakelijk. Het horen gerichte acties te zijn!
Vergeet niet dat uw regeringen en feitelijk ALLE POLITICI nu TERRORISTEN zijn! ALLE BEWIJZEN LIGGEN OP TAFEL! We kunnen starten bij de gemeenten. Dorp voor dorp en stad voor
stad bevrijden van politici! HET ZIJN ALLEMAAL MASSAMOORDENAARS of ze zijn op hun
best MEDEVERANTWOORDELIJK omdat ze geen poot hebben uitgestoken om deze MASSAMOORDEN, ingezet door Van Ranst en hun federale ‘regering’, te stoppen of op wetenschappelijke
manier aan te tonen dat de te nemen maatregelen op zijn minst ver overroepen waren!

WIE HET LAATST LACHT ...
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Het getuigt van een minderwaardige geest wanneer men meedenkt met de grote massa simpelweg omdat de massa in de
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