ETIENNE VAN RATTINGEN

Wat zit er ECHT achter de LOCKDOWN!
Zelf leef ik liever in een vergiftigde wereld met een gepaste mate van angst, luchtvervuiling en geweld op gepaste manier gecontroleerd door de staat dan in een maatschappij waar al onze grondrechten en vrijheden ras aan het verdwijnen zijn door de leugens die worden opgehangen door de
wereld‘gezondheids’organisatie wat betreft het zogenaamde DODELIJKSTE virus aller tijden.
Ineens, als uit het niets was er het coronavirus. Een virus waarvan er tientallen van bestaan en die
men al tientallen jaren heeft geprobeerd te verkopen als dodelijk terwijl al deze voorgenomen pandemieën in duigen vielen. Vogelgriep, Varkensgriep, AIDS, Ebola, SARS, alles liep met een immense sisser af. WAAROM? Omdat mensen nu eenmaal een IMMUUNSYSTEEM hebben! Als de mortaliteit van dit COVID-19 virus echt zo erg was als verkocht aan nietsvermoedende, naïeve mensen
dan was 70% van de straat waarin ik leef doodgevallen! Er is zelfs niemand opgenomen in het ziekenhuis tijdens de coronagekte veroorzaakt door de coronasekte, zoals ik de gelovers en predikers
nu noem! De gelover is IQ-80 en de prediker is een kontneuker van de Khazariaanse maffia! Beiden vormen ze de coronasekte. En, ze zijn levensgevaarlijk voor ons, de niet-gelovers van de zever die de politieke en medische maffia alle dagen ophangen, verwoord door de MEDIA MAFFIA!
De WHO, politieke maffia, medische maffia en media maffia zijn over de ganse lijn verkeerd geweest en hebben de onjuiste informatie NOOIT teruggedraaid. Daarbij hebben ze nog steeds de ballen niet om eens wat andere geluiden op televisie te gooien of in hun oplichterskranten af te drukken die de COVID-19 shit volledig de grond inboren, inclusief het voltallige gespuis dat hier al
doelbewust vier volle maanden aan meewerkt terwijl de lockdown werd afgekondigd terwijl de top
er al 2 weken af was. Ze moesten stelselmatig alle sterfgevallen bij elkaar fantaseren en zo sterk
overdrijven om ons ervan te overtuigen dat de coronagekte echt was. Toch bleek dat vele verpleegsters thuis zaten, ziekenhuizen zowat leeg waren en begrafenisondernemers over de kop gingen!
Hoe leg je dat uit als journalist, arts en politicus terwijl dit voor allen gouden tijden zouden moeten
zijn geweest, of niet? Genoemde maffiosi LIEGEN NOG STEEDS DOELBEWUST over de situatie die FEITELIJK helemaal niet bestaat. Er IS geen COVID-19 virus meer want het is veel te
warm. ELKE MEDISCHE LUL WEET DAT maar ze hebben DE BALLEN niet om het te zeggen!
Niet allen de ganse artsenij laat ons in de steek. Ook de advocatuur, justitie en rechters, politie en
zelfs het leger. Ze laten ons allemaal in de steek! Omdat ze ons voltallig in de steek laten, kunnen
we ook zeggen dat ze volledig meewerken om van Europa een COMMUNISTISCHE, DICTATORIALE en FASCISTISCHE gemeenschap te maken! Iets anders kun je toch niet langer verzinnen?
Al zou ik hen nog wat lof toe willen waaien. Dat kan niet meer. We zijn 4 maanden verder en ze
hebben nog steeds geen zak ondernomen. Niemand onder hen! Dus conclusie: OOK ZIJ ZIJN
ONZE DOODSVIJANDEN!
Die LUL van Ferguson die zijn model verkrachtte en aan kwam zetten met het cijfer 30 miljoen
doden veroorzaakt door deze ‘pandemie’, wast zijn handen in onschuld. Ich hab’s nicht gewußt.
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Ondertussen leven we al zo ongeveer in een fascistisch land! En het interesseert mij geen zak of u
me wel of niet gelooft. Wellicht toch maar even de ogen opentrekken en die grijns van jullie smoel
halen. Begin een keer te denken over hoe het volk hier uit kan komen MET JULLIE HULP. Zonder uniformpje of wit slabbetje of witte schort zijn jullie ook maar burgers, of niet?
We stevenen met zijn allen af op een nieuw NAZI RIJK, de nieuwe Hitler heet BILL GATES!

We komen echter wereldwijd nog niet eens aan 600.000 doden. Niet dat het niet erg is, maar laat
ons zeggen dat het zeer sterk overdreven is. Het is een belachelijk mortaliteitscijfer als je bedenkt
dat we met 7,5 miljard mensen op aarde leven. We komen dan op een mortaliteitscijfer van 0,008%.
Zelfs de besmettingen vallen in het niets als je weet hoeveel mensen er al volledig zijn hersteld of
nooit ziek zijn geweest. Alles is één grote oplichting en cijferfraude! Ze weten niet of ze wel het
goede virus testen want het COVID-19 virus werd nog nooit voor de volle 100 geïsoleerd. Als het
hierom gaat kan ik u vertellen dat er nog NOOIT EEN VIRUS voor de volle 100% werd geïsoleerd.
Wetenschappelijk gezien bestaat een virus niet en is elk vaccin een proef op mensen waardoor we
ons kunnen beroepen op allerlei wetten. Maar dan hebben we weer advocaten nodig en die geven
niet thuis!
Niemand heeft het lef om tegen de overheid op te staan omdat deze mensen, advocaten en artsen,
worden onderhouden door de overheid en dus op deze manier kunnen worden gechanteerd door diezelfde overheid! Geen enkele advocaat of arts heeft een PRESTATIEVERPLICHTING. Feitelijk
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kunnen ze u ongestraft de dood injagen zonder dat ze daarvoor worden vervolgd zolang ze zich
maar aan de afgesproken procedures houden. Daarom bestaan er ook beroepsorganisaties van wie
ze zogenaamd hun erkenning kunnen krijgen. Je bent geen arts of advocaat als je van de universiteit
komt, je bent pas arts of advocaat als je bereid bent om je cliënten of patiënten te verzaken als het
de STAAT uitkomt! Doen ze dat niet dan zijn ze hun beroepserkenning kwijt en kunnen ze aardbeien gaan plukken zoals een buiten getrapte professor overkwam.
U moet even goed voor uzelf denken. Supermarkten en tabakwinkels waar ze ook de nodige drank
verkopen bleven open. Zelfstandigen met een zaak moesten sluiten als ze geen service verlenend
bedrijf hadden. Iedereen kon zich met gemak gaan laten testen voor COVID-19 maar alle zogenaamde niet noodzakelijke operaties moesten worden afgezegd. Deze laatste maatregel heeft tot
heel wat extra doden geleid waar ik persoonlijk de politiek, medische en media maffia verantwoordelijk voor stel. Schrijnende taferelen hebben zich afgespeeld bij mensen die zelfs in hun laatste
uren hun familie niet te zien kregen omdat ze vanwege ‘coronagevaar’ thuis geen bezoek mochten
ontvangen. Dit was tijdens de lockdown bij de beesten af en we horen al deze fascistische KLOOT ZAKKEN hierop af te rekenen. ALLEMAAL, inclusief de journalisten die de leugens, zelfs nu er
NIETS meer aan de hand is, blijven SCANDEREN! Als ze ballen hebben dan nodigen ze mensen
uit die exact weten wat er hier speelt en wat voor leugens iedereen worden wijsgemaakt! Veel mensen zijn veel te naïef. Ze geloven wat politici vertellen, wat artsen vertellen en wat journalisten
neerschrijven terwijl dit op het moment allemaal onze DOODSVIJANDEN zijn! Ze horen allen in
de gevangenis, niet de persoon die geen mondmasker draagt omdat het zogenaamd een wet is. Dan
moet een of andere gerechtslul me maar eens komen uitleggen hoe het komt dat je GEEN boerka
mag dragen maar wel met een mondmasker moet rondlopen in een winkel of met zo’n geval op in
het openbaar vervoer moet zitten. Ik kots echt op al deze DROPLULLEN!
Dr. Maria van Kerkhove zei dit:
what we really want to focus on.. if we followed all the symptomatic cases, isolate those cases, follow
those contacts and quarantine those contacts, we would drastically reduce..transmission. We would do
very, very well…”

En ….
It still seems to be rare that an asymptomatic person actually transmits onward to a secondary
individual.”

De volgende dag na deze uitspraken complete paniek bij het oplichtersclubje van de WHO! De
journalist had NIETS gecensureerd. Het volledige lockdown proces werd, terecht trouwens, in twijfel getrokken.
Wat dat betreft: een mens zonder symptomen KAN GEEN VIRUS overbrengen. Wat is dat toch
voor onnozel gedoe over het dragen van een mondmasker? Geen enkel lul op televisie draagt zo’n
smoelmasker! Ook de veiligheidsraad niet en ze zitten zo ongeveer op elkaars schoot!
Er bestaan geen mondmaskers die virussen tegenhouden. Een gaspak ja dat wel, maar een mondmasker van een oude gordijn of fleurige onderbroek? JAMAIS! Iedereen is onnozel om zo’n ding
op te zetten. Ook die papieren zooi houdt geen virus tegen. Zet dan een gasmasker op met een promedisch antropoloog – onderzoeker
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baat filter. En trouwens waarom komt u niet thuis van de winkel waarna u in de badkamer al uw
kleren uitdoet en direct in de wasmachines stopt om daarna een douche te nemen en u volledig te
ontsmetten met die ontsmettingszooi? Waarom doet u dat ook niet als u denkt een mondmasker te
moeten dragen. Omdat die politiek leeglopers en randdebielen dat verkondigen? Als ze u vertellen
dat u zich morgen moet ophangen met een roze elastiek, doet u dat dan ook?
Er bestaat geen enkel wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van mondmaskers! Er bestaat geen forensische data hierover. Alles berust op puur politiek gezeik! Die klotefascisten genieten ervan om ons met een mondmasker rond te zien lopen.
Er bestaat geen enkel mondmasker op de wereld dat de drager kan beschermen tegen een virus!
Mondmaskers zijn zelfs heel erg gevaarlijk om mee te werken omdat ze het nodige zuurstofgehalte
blokkeren dat noodzakelijk is om te kunnen lopen en werken. Als het zuurstofgehalte onder de
19,5% daalt dan gaat u plat. Niemand uitgezonderd! Ik wacht op de eerste mondmaskerdode! En,
dat wrijven we deze politieke fascistische KLOOTZAKKEN dan ook mooi gepeperd in!
will not protect the wearer against airborne transmissible infectious agents due to loose fit and lack of
seal or inadequate filtration.“

We know that wearing a mask outside health care facilities offers little, if any, protection from infection
[…] The chance of catching Covid-19 from a passing interaction in a public space is therefore minimal.
In many cases, the desire for widespread masking is a reflexive reaction to anxiety over the pandemic.”

There’s also a “Risk of Hypoxia to All Mask Wearers” according to Drs. Russell Blaylock and Zach
Bush.

Asociale afstand bewaren
Er is niets sociaal aan de zogenaamde social distancing. Het is een typische CIA uitvinding dat als
protocol werd ontwikkeld in 1950. Ze braken met deze methode gevangenen hun weerstand en het
werd ook toegepast tijdens de Vietnamoorlog bij krijgsgevangenen om hun weerstand te breken!
De CORONA SHIT is geen pandemie, het is geen epidemie en het is zelfs geen griepje. Het stelt
geen FLUIT voor want daarvoor zijn er veel te weinig echte en heuse coronadoden gevallen. Het is
de manier van de Khazariaanse maffia om een nieuwe wereldorde te installeren als Eén Wereld Regering. In feite is het een politieke coup d’etat om het volk hun weerstand te breken, opgelegd door
de Khazariaanse maffia met medewerking van de WHO, politieke partijen, medici, universiteiten,
justitie, politie en de ontzettend van geld afhankelijke (staats)media.

Het coronavirus is een psychologische oorlog. Een oorlog tegen onze vrijheid!
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