ETIENNE VAN RATTINGEN

Corona, rechtstaat en democratie
We mogen aannemen dat geen van de bovenstaande
kreten nog bestaat
Het coronavirus, COVID-19, is een lab virus en dat is al meerdere malen bewezen. Anders gezegd,
alle leden van de medische maffia, onderzoekers van universiteiten, virologen en alle andere
zogenaamde medische ‘experts’ liegen BEWUST! Iedere ‘wetenschapper’ die willens en wetens de
leugen wil blijven verdedigen wil ik uitnodigen om een keer de handschoen op te pakken tegen mij,
zodat ik jullie voor eens en altijd kan afbeelden als AARTSLEUGENAARS en KONTNEUKERS
van MASSAMOORDENAAR BILL GATES en de maffiaorganisatie WHO! Hier al een voorproefje.
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En hier het ULTIEME bewijs dat het een LABORATORIUM virus is, want het mist de PRRA

DUS JULLIE LIEGEN BEWUST!
Verder is dit virus alleen maar ‘gevaarlijk’ voor mensen met bepaalde aandoeningen. En daarom
moeten we de politiek verantwoordelijk houden voor de genomen maatregelen die de volledige wereldeconomie ondermijnd hebben voor zover deze niet is afgebroken door deze lafhartige kontneukende KUTZOOI! Ik weet het, wellicht niet academisch maar laat ons eerlijk zijn, de tijd van politiek correct gelul is over! Jullie moeten aan de schandpaal en de huidige politiek moet onderuit worden gehaald! Ik houd me niet op met politiek correct gezeik! Ik sla koppen met spijkers en spijkers
hebben nu eenmaal scherpe punten die een serieuze PIJNLIJKE KATER achter kunnen laten als ze
in aanraking komen met het hoofd van een klootzakje dat denkt dat hij beter is dan de rest van de
wereld. Natuurlijk heb ik altijd nog een paar verrassingen achter de hand voor het geval. Ik kan toch
niet vertrekken zonder back-upplannen als ik jullie met de waarheden confronteer!
Eén ervan is: waarom is er nooit jacht gemaakt op patiënt 0? En, wat gaat het vaccin nog kunnen
uitmaken nu het virus al duizenden malen is veranderd? Twee simpele vragen, toch? De derde vraag
is waarom we een gemanipuleerd virus moet worden ‘bestreden’ met een gemodificeerd vaccin?
Want, door de ontzettende bangmakerij met de vele miljoenen doden voor het virus in het begin, is
het duidelijk dat jullie geen ZAK WETEN wat een modificatie van een virus of een vaccin gaat opbrengen aan resultaten. ELK VACCIN IS EEN EXPERIMENT want ‘het virus’ bestaat WETENSCHAPPELIJK helemaal niet! Dus, wat gaan jullie ons feitelijk inspuiten?

Nu even met wat prangende vragen naar de regering en de rest van de
kontlikkende politici en hun partijen
Laat me niet lachen om het feit dat jullie niet beseffen dat jullie meehelpen om alle macht in de
handen van de rijken en hun banken te spelen. Als de medische maffia niet totaal is omgekocht dan
zijn jullie dat en dwingen jullie de medische maffia om dit zogenaamde mislukte ‘killervirus’ te gebruiken om jullie verborgen agenda uit te dragen. Voor de duidelijkheid:
1. een PCR test is oplichting. In eerste instantie omdat het een bepaald stukje DNA kopieert en
dat is het. In tweede instantie heb je een PCR test nodig als er zo weinig ziekmakend DNA
bestaat in het lichaam dat je met stellige zekerheid kunt zeggen dat de zogenaamde ziekteverwekker die ze 100.000 tot een miljoen maal moeten vergroten, u echt niet ziek kan maken.
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2. In de zomer is er geen enkel coronavirus actief vanwege de TE HOGE temperaturen. Ook
als het regent valt ELK VIRUS uit elkaar.
3. Een mondkapje houdt geen enkel virus tegen. Dit is pure misleiding om alle mensen bang te
houden. Als het aan mij lag trok ik iedereen van de kontneukers die deze mensonterende
maatregels blijven volhouden een PLASTIC ZAK OVER HUN KOP, want die houdt werkelijk ALLES tegen en binnen vijf minuten zijn alle ziekten, inc. krankzinnigheid, opgelost!
4. Als we nu spreken van ‘besmettingen’, hetgeen een leugen is, in een tijd dat het virus niet
actief KAN ZIJN, horen we te zeggen dat er groepsimmuniteit is ontstaan. Zoiets is veel
beter op zijn plaats.
5. Laat één van uw expert virologen, voor zover deze bestaan, eens WETENSCHAPPELIJK
bewijzen dat er EEN VIRUS bestaat. Er is een wetenschappelijke consensus wat betreft het
bestaan van een virus. Maar, dat is een politieke afspraak. Wetenschappelijk bewijs voor het
bestaan van een virus is er echter nog steeds niet omdat er NOG NOOIT één virus voor de
volle 100% is geïsoleerd! De vraag is dan: “wat spuiten ze ons feitelijk in als we om een
vaccinatie gaan.” Daaruit komt voort dat WETTELIJK gezien ELKE VACCINATIE een
WETENSCHAPPELIJK EXPERIMENT is. Hierdoor zouden alle farmaceutische bedrijven,
universiteiten, vaccinerende artsen, regeringen, Wereldgezondheidsorganisatie en de Bill en
Melinda Gates foundation PERSOONLIJK aansprakelijk moeten worden gesteld voor alle
ziekten, afwijkingen en doden die uit deze vaccinatie voort gaat komen tot een tijdspanne
van vijf jaar na dato! 5 jaar is niet zomaar een cijfer. Het is bewezen dat er tot 5 jaar na een
vaccinatie nevenwerkingen en bijverschijnselen kunnen ontstaan!
6. Iedereen die wordt gevaccineerd moet eerst een arts kunnen consulteren om te zien of de patiënt wel moet of kan worden gevaccineerd. Ook hoort de patiënt op dat moment een bijsluiter te krijgen waarin alle ingrediënten en VERGIFTIGINGSVERSCHIJNSELEN zijn neergepend onder de zogenaamde noemer bijverschijnselen. Iedereen kan er zeker van zijn dat
de ergste ‘bijverschijnselen’ niet te vinden zullen zijn in de bijsluiter. Trouwens als er sprake
is van RNA kan geen enkel persoon zeggen wat de bijverschijnselen exact gaan zijn omdat
iedere persoon UNIEK is en op een eigen manier zal reageren op het RNA in het vaccin! De
geneesmiddelenproef in Oekraïne was alvast geen succes omdat 4 kerngezonde militairen
tijdens de proef zijn gestorven. Prachtig toch deze EXPERIMENTEN? Hitler zou er nog
er nog iets van kunnen leren!
7. Van Ranst en de zijnen zijn regelrechte LEUGENAARS, oplichters en moordenaars of op
zijn minst medeplichtig aan massamoord. Als ze ECHT gelijk hadden dan zouden zij in de
media iedereen met een afwijkende mening OOK aan het woord laten komen en hen zonder
angst te woord staan. Daar ze dit met alle macht trachten te voorkomen zou iedereen die nog
in staat is voor zichzelf te denken, moeten vermoeden dat er een ACHTERBAKSE VERBORGEN AGENDA wordt uitgevoerd. En, die agenda is deze van BILL GATES en zijn
kliek! Mensen die vinden dat we met teveel op aarde zijn.
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