ETIENNE VAN RATTINGEN

Wanneer me te contacteren
Indien u meerdere onderstaande gedachten deelt, kunt u contact met me opnemen om een groep
gelijkgestemden te vormen.
1. We leven echt in een huidig fascistisch systeem, afgedwongen door de Chinese Communistische Partij PLANDEMIC die de helft van de EU al heeft opgekocht terwijl onze politieke debielen dit allemaal toestonden! Het was de tweede GROTE UITVERKOOP van
de EU. Wij zijn nu de slaven van de Chinees. De CCP wil alle vrije geesten dood, omdat deze harteloze klootzakken geen zak kunnen doen met voortdurende protesten tegen hun mensonterend, dodelijk, fascistisch NAZI 2.0 BELEID!
2. Het virus bestaat niet langer, of heeft nooit bestaan, of het was ooit een mislukt BIOWAPEN
MADE IN CHINA! En iedereen weet wat ‘made in China’ betekent! Het is synoniem voor
‘GROTE MISLUKKING’!
3. Uw tas, koffer of rugzak staat al maanden klaar om te kunnen vertrekken!
4. U hebt al enkele landen op het oog waar u naar toe kunt trekken.
5. U weet te overleven ook als u alles kwijt bent en ik denk zowel aan stedelijke omgevingen
als in bossen en wouden.
6. U bent verder niet emotioneel gebonden aan partner, kinderen, bezittingen, werk, familie,
vrienden of kennissen. Want, als we gaan, komen we nooit meer terug naar de bananenrepublieken van de EU voordat de Zombies wakker zijn geworden en dat zal nooit gebeuren of
veel te laat waardoor er geen weg terug meer bestaat!
7. BILL GATES zijn ‘vaccin’ moet semi-verplicht worden toegediend aan iedereen om mensen
steriel te maken, DNA te veranderen en uiteindelijk zullen de minder gezonden hieraan sterven. (GROTE ‘SCHOONMAAK’ op EUGENETISCHE manier!)

DEFINITIE VAN WETENSCHAP:
"De ‘wetenschappelijke kennis’ is een lichaam van verklaringen die refereren naar verschillende
graden van zekerheid — het grootste aantal verklaringen is ontzettend onzeker, een weinig verklaringen bijna zeker, maar geen enkele verklaring is absoluut zeker."

CONCLUSIE:
Weten is zekerheid, kennis is vergankelijk. De huidige wetenschap handelt uitsluitend in kennis en
dat blijken dus HERSENSPINSELS!

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.

