ETIENNE VAN RATTINGEN

Coronanieuws van de week
Man overvalt labo in Rusland en roept dat het COVID-19
virus niet bestaat! HIJ HEEFT 100% gelijk!
We weten dat er geen enkel CORONAVIRUS actief is als het warm is of als het extreem vochtig
is. Hiervoor bestaat wetenschappelijk bewijs! We weten dat onderzoeken naar aerosols grote zever
is en de zogenaamde social distancing niets anders dan asociale afstanden houden om ons uit elkaar
te dwingen. Dit zijn onderdelen van de staat die een psychologische oorlog voert tegen haar eigen
volk!

Complotdenkers of kritische denkers die antwoorden willen?
Mensen die niet in de coronazever geloven worden COMPLOTDENKERS genoemd. Maar weten
de JAN LUL of KUTJE TREEZEBEES die dit woord in hun mond nemen eigenlijk wel waar dit
woord vandaan komt. Regelrecht uit het programmaboekje van de CIA. COMPLOTDENKER werd
door de CIA geïntroduceerd nadat mensen de overheidsblabla wat betreft de moord op Kennedy
niet wilden geloven. Velen bleven zelf onderzoeken en reportages en documentaires maken. Op dat
moment geloofde meer dan 80% van de Amerikanen in een staatscomplot dat verantwoordelijk was
voor de moord op president Kennedy! Ook ‘social distancing’ komt hierin voor. Beiden vallen onder het hoofdstuk psychologische dwangmaatregelen. Het mondmasker moet je zien als de vernieuwde JODENSTER en het kan dan ook evenveel virussen tegenhouden!

Terroristische regeringen verschuilen zich achter zever en leugens!
Als het erom draait, zijn de oud-Warschaupactlanden veel democratischer dan de huidige zogenaamde altijd al ‘DEMOCRATISCHE’ landen van Europa waar we op fascistische manier worden
GEDICTEERD wat we MOETEN doen zonder dat we hier INSPRAAK krijgen! Zweden en IJsland
hebben de mensen eigen verantwoordelijkheden gegeven. Deze landen zijn helemaal niet ECONOMISCH afgebroken. Onze doorgedraaide politieke raddraaiers van onze FASCISTISCHE landen
hebben onze economie compleet afgebroken terwijl het VIRUS niet meer bestaat en NOOIT heeft
bestaan omdat het niet voor de volle 100% is geïsoleerd, niet aan de postulaten van KOCH voldoet
en er dus ook helemaal geen VACCIN tegen deze ingebeelde ziekte kan worden ontwikkeld!!
Onze staat is een terrorist en als politie, leger, justitie en het medisch en juridisch establishment
hier bewust aan meedoen of bewust hun mond houden, falen ze omdat zij de burger niet helpen om
deze voortdurende terroristische aanslagen te voorkomen of te stoppen. Zodoende zijn ze medeplichtig! Als we de lijn doortrekken zijn het allemaal LANDVERRADERS en terroristen! Wellicht
moeten medici en advocatuur hun beroepsverenigingen eerst met de grond gelijk maken voordat ze
het volk kunnen redden. Wel, wie hebben er DE BALLEN om hieraan te beginnen?
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De bewijzen dat het virus NIET bestaat!
Roemenië, Hongarije, Servië en Polen doen niet langer mee aan de CORONASHITLEUGENS! In
Wuhan, de zogenaamde ‘geboorteplaats’ van het virus, vieren ze massale feesten waar duizenden
mensen naar toestromen zonder monddoekjes die duidelijk op elkaars lip zitten!
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Alleen hier, in Europa, ziet nog iedereen SPOKEN als het gaat om een virus dat ze nog STEEDS
NIET hebben gevonden!
Wat HET VIRUS betreft zijn ALLE MEDICI en POLITICI LEUGENAARS, oplichters en
fraudeurs en dat maakt hen LANDVERRADERS! GELOOF ME! IK HEB GELIJK! Ik
maak de ganse zooi al zes maanden uit voor het vuil van de straat!

GEEN REACTIE tot nu toe!
Weet u wat dat betekent? DAT IK GELIJK HEB OMDAT ER HEEL ERG VEEL BEWIJZEN OP MIJN SITE STAAN!
In Servië heeft het volk het parlement bezet en alle politici naar huis gestuurd nadat ze de politie
voltallig in elkaar hadden geslagen.
In Roemenië is alles vrij en hoef je niets te doen. Datzelfde geldt ook voor de andere landen!
Daarbij hebben Polen en Hongarije gevraagd aan Trump om militairen in hun land te stationeren
omdat ze de EU en hun landverraders niet vertrouwen. Waarschijnlijk zullen de andere landen zoals
Roemenië ook gaan meebetalen om een gedeelte van de Amerikaanse NAVO-macht in hun land te
stationeren. Op dit moment zijn er al 3.500 manschappen en hun materiaal in Polen gelegerd.
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Trump heeft nog 1.000 gespecialiseerde manschappen en materiaal beloofd! Kan een of andere politieke oplichter en zeveraar mij uitleggen wat voor spel er wordt gespeeld? Voor mij is het duidelijk
dat de ganse EU nog aan elkaar hangt met een dun, op knappen staand elastiekje! Of heb ik het mis?
GRAAG ANTWOORD! Voor de Oostbloklanden is er duidelijk geen verschil tussen Rusland
en de EU! Beiden fascistisch? Voor hen in ieder geval wel!

DE ECHTE CIJFERS!
Laten we eens kijken naar een land als Duitsland. 83 miljoen inwoners. We spreken over een
mortaliteit van 0,0112%. ECHT? Wat is er daar aan de hand? NIETS dan een zootje politici die alles overroepen in de vorm van BESMETTINGEN! Een besmetting is niet hetzelfde als een ZIEKE.
We hebben ook nog een IMMUUNSYSTEEM dat werkt en waar geen ENKELE MEDISCHE OPLICHTER iets over zegt! Dit systeem houdt voor de volle 99,9% ziekten buiten.
De Filipijnen hebben maar even 106 miljoen inwoners en 2.681 doden waarvan we moeten aannemen, en dat geldt ook voor Duitsland, dat ze gestorven zijn aan CORONA! Weet wel dat dit is gebaseerd op menselijke diagnose, niet gestaafd door ECHTE wetenschappelijke laboproeven!
Dan zien we voor de opperoplichter van de Filipijnen met de kreet: “Oh, verschrikkelijk we kunnen de crisis nauwelijks nog in de hand houden,” een mortaliteit van 0,0025%.

Besef dat de kreet ‘besmette mensen en ook ziek worden’ WETENSCHAPPELIJK niet kunnen
worden hard gemaakt omdat de CORONATEST een PCR test is. Om deze test te ontwikkelen heb
je in eerste instantie een 100% geïsoleerd virus nodig en om eerlijk te zijn, er bestaat op de ganse
WERELD niet EEN virus dat ooit voor de volle 100% werd geïsoleerd! Dan is de KARDINALE
VRAAG. “Wat spuiten ze ons in als ze ons zogenaamd VACCINEREN?” En, een PCR test was
nooit bedoeld om DIAGNOSE te STELLEN omdat het FEITELIJK een gesofisticeerd KOPIEERAPPARAAT IS voor DNA! Anders gezegd: “SHIT IN, SHIT OUT!” Deze test is zeker niet waarmedisch antropoloog – onderzoeker
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heidsgetrouw en ook nooit geijkt door de instanties die daarvoor de bevoegdheid hebben en ook de
medische knowhow. Anders gezegd: “NIEMAND weet wat ze eigenlijk meten. De ‘uitvinder’ van
deze OPLICHTERSTEST ook niet!” En, dat is de universiteit van Leuven waar alle ‘experts’ zo ongeveer vandaan komen die onze ‘idiote regeringen’ ‘adviseren’! De universiteit van Gent zit mee in
de race naar een ‘vaccin’! Gaat u zich nu nog geen vragen stellen? Waar zijn ze met bezig, bv?
Vergeet ook niet dat de tellingen en de staatsorganen die zo nodig met tellen bezig zijn ook al drie
keer zijn veranderd in 6 maanden omdat de manier van tellen steeds moet worden aangepast. Daarbij komt dat nu angst wordt gezaaid met ‘besmettingen’ terwijl het aantal doden al meer dan 6 weken onder het gemiddelde ligt van vorige jaren. Weet u wat u als lezer een keer moet gaan doen?
Vragen aan al deze politieke en medische SHOWPICKS waar ze met bezig zijn. Waarom beliegen
ze ons? Waarom frauderen ze met cijfers? Waarom proberen ze ons op het verkeerde been te zetten
met cijfers die niets zeggen omdat een besmette mens niet hetzelfde is als een zieke mens!
Op het moment dat ik dit aan het schrijven ben, komt het bericht binnen dat Google, GMAIL en
Googledrive volledig plat liggen in Amerika, een groot gedeelte van Azië en Europa. Dat krijg je als
je begint met Censureren. Iedereen moet goed begrijpen, ALLEEN WETEN bestaat. Als je TECHGIGANTEN gaat gebruiken om te censureren dan zullen er altijd mensen zijn met dezelfde kennis
die de GIGANTEN plat leggen om hen op hun fouten te wijzen. Dit is nog niet over! Erger, dit is
pas het begin! Ook alle TECHGIGANTEN zijn MEDEPLICHTIG aan LANDVERRAAD, precies
zoals de rest van alle ambtenaren en hun gatlikkende OPPERPIPO’s die dit alles toestaan!

In ’t kort
Een ‘besmetting’, AFGEDWONGEN met een TEST die nooit kan dienen om een DIAGNOSE te stellen, PLUS samengesteld uit materiaal dat niet eens te VERTROUWEN is omdat niemand weet wat voor DNA er in is gestopt en bovendien NIET WERD GEIJKT, DAT is geen
BONAFIDE TEST!

TEGENSTAND EN OPSTAND
Opstanden zijn er in Amerika en de voormalige Oostbloklanden. Het lijkt wel of de rest van de EU
in slaap is gesukkeld. Wellicht moeten ze op een hardhandige manier worden wakker geschud, hoewel de rellen in alle grote steden van Nederland en de nodige Gele Vesten in Frankrijk door blijven
gaan met hun protesteren tegen de MALAFIDE en TERRORISERENDE regeringen van hun
land. Maar waar blijft België? Engeland en Duitsland doen ook hun best maar in België blijft het
beperkt tot een paar gewonde agenten die het waagden om een ‘Verboden Zone’ te betreden?
ECHT? Misschien moeten we die verboden zones ook even gelijk maken met de grond om onze
‘arme’ agenten het leven wat beter te maken. Tenslotte zijn ze al decennia verslaafd aan het kloten van de bevolking ipv ECHT OP TE TREDEN! Men ziet nog nauwelijks blauw op straat of een
politiewagen op de snelweg! Als dit de manier is om me als blanke inboorling veilig te voelen, dan
kan ik niets anders doen dan voor mezelf opkomen. Als dat er toe gaat leiden om een ‘Zwarte OF
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Bruine Piet’ op zijn bek te slaan die me belaagt, dan zal dat zo zijn! Of zijn deze ingevoerde pipo’s
beter dan de originele bevolking?
ALS IK EEN PRODUCT BEN VOOR POLITICI, MEDICI EN BIG PHARMA, dan is het
niet aangepast tuig MIJN PRODUCT! EEN NIET AANGEPAST PRODUCT DAT NIET DEUGT
VOOR ONZE SAMENLEVING? ZOIETS MOET PER DIRECT UIT ROULATIE WORDEN GENOMEN! Op die manier zal ook het stokpaardje van een paar labiele bakvissen, Black Lives
Matter, voor eens en altijd worden opgeruimd!
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