ETIENNE VAN RATTINGEN

Het zijn onze fascistische, Marxistische communisten
die geilen op de corona- en klimaatleugens
Hoe is het mogelijk dat de slapende massa dit nog niet
doorheeft?
Veel te veel mensen denken nog steeds dat de staat te vertrouwen is en dat politici alleen het beste
met het volk voorhebben. Laat me u uit uw droomwereld helpen en u op een zeer brute manier wakker schudden. HET ZIJN ALLEMAAL KLOOTZAKKEN, LEUGENAARS en OPLICHTERS die
alleen aan zichzelf denken en stuk voor stuk psychopathische neigingen tot volkerenmoord hebben
als we kijken wat voor zooi er in het CORONAVACCIN zit! Alle politici zijn op dit moment communisten! We zien STALINISME ontstaan in de EU! We moeten deze psychopathische moordenaars en landenslopers plus al hun handlangers stoppen. Nu! DIRECT!
De staat samen met de nationale en centrale banken zijn de ergste criminele organisaties in ELK
LAND van de wereld. En, dat is altijd zo geweest. Dat we allen gelijk zijn is de grootste kolder die
er bestaat op aarde want als iedereen gelijk is dan zouden hiërarchie, rangen en standen niet bestaan.
Ook koningshuizen en een stelletje politieke maniakken die overigens alleen in de politiek zitten om
niet tot het klootjesvolk te moeten behoren, zouden niet bestaan. Alle regeringen in Europa zijn
fascistische naziregeringen. Steeds meer mensen willen hen weg. Niet alleen Merkel is de regerende
verpersoonlijking van Hitler, alle premiers en presidenten maar ook de koningshuizen van alle Europese landen zijn dat! De koningshuizen kunnen niet vrijuit gaan want ze ondertekenen alle wetten, en zijn dus op zijn minst MEDEPLICHTIG! Zie het gewoon realistische zoals het is! WAARHEIDSGETROUW!
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Ons geld is steeds minder waard. Goud en zilver spoeden zich naar hun WERKELIJKE waarde
omdat banken en rijke families niet langer de goudprijs voldoende kunnen manipuleren. Dat is wat
er aan de hand is. Deze rijke families verschuilen zich nu achter grote bedrijven terwijl ze via onze
regeringen ervoor zorgen dat de volledige MKB failliet gaat zodat iedereen bij hun megabedrijven
en hun winkelketens moet gaan kopen. Hiervoor gebruiken ze het coronavirus en om het te bereiken
houden ze u in constante angst. Geen enkel verkoudheids- of griepvirus kan leven in temperaturen
BOVEN 20°C. Ook harde regenbuien vernietigen virussen. Om precies te zijn, ALLE virussen.
Elke arts en medisch onderzoeker weet dat. Dat ze niets (durven) zeggen komt omdat ze van politieke- en medische maffia afhankelijk zijn voor hun broodwinning!
Alleen gepensioneerden en zuiver onafhankelijke wetenschappers trekken op dit moment via allerlei kanalen hun mond open en dat is waarom Google, Instagram, Facebook, Twitter en YouTube samen met de ‘onafhankelijke’ pers en MSM alle ‘andere’ meningen die de huidige correcte
POLITIEKE BULLSHIT tegenspreken, effectief CENSUREREN! Hierdoor kunnen alleen mensen
met een eigen website of via onafhankelijke websites nog eerlijke en onvervalste meningen in omloop brengen!
De zever dat er nu alweer een nieuwe site moest komen om besmettingen te meten is PURE ONZIN! Het is omdat mensen in angst moeten blijven leven via de leugenachtige kreet dat ‘besmettingen’ hals over kop toenemen. Alles heeft NIETS met de werkelijkheid van alle dag te maken.
Zweden bijvoorbeeld is virusvrij. Dit staat haaks op de beweringen van de landverraders in de politiek, op televisie en de hypocriete nazistische handlangers van de medische maffia die dit ganse toneelspel in leven proberen te houden.
ALLE BESMETTINGEN NU zijn bewijzen dat er groepsimmuniteit is en ook bestaat! We zijn virusvrij maar ze hebben de betekenis en dus de waarheid omgedraaid om iedereen in angst te houden! Iedere medische wetenschapper weet het volgende: als je een PCR nodig hebt dan is er ZO
ONTZETTEND WEINIG besmettelijk materiaal aanwezig dat NIEMAND hiervan kan zijn ziek
geworden. Een PCR is feitelijk een kopieerapparaat! Stel het voor als een foto die 100.000 tot 1
miljoen keer wordt vergroot. Uit deze massa puntjes en kleurtjes die allemaal in elkaar overlopen
moeten ‘deskundigen’ dan proberen uit te maken of ze naar het ‘virus’ zitten te kijken. DAT IS
OPLICHTING omdat geen enkel ‘deskundige’ dit voor de volle 100% kan BEWIJZEN. En zeker
niet zij die de test afnemen.
Als je een PCR nodig hebt om een zogenaamde ‘ziekteverwekker’ de schuld te geven van een zogenaamde pandemie die nog niet eens aan een griep kan tippen dan zijn al deze OPLICHTERS bezig met iedereen te bedonderen en te beliegen! Ik durf met iedere professor en andere LUL per direct in discussie te treden over deze materie. Ik weet zeker dat ze DE BALLEN niet hebben om me
te confronteren omdat ze VERDUIVELD goed weten dat ik gelijk heb.
Tot zover maar weer dit schrijven! In de loop van de week volgt er meer geschrijf. Voor nu moet u
zich niet laten doen! ZE LIEGEN en BEDRIEGEN ons! We moeten zien dat we de politie aan onze
kant krijgen ipv dat deze mensen GESTAPO gaan spelen. Op de lange duur zou dit aan beide kanmedisch antropoloog – onderzoeker
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ten voor, misschien zelfs dodelijke, slachtoffers zorgen! Dan is het hek van de dam! Zoiets kan uitlopen in een volksopstand!
Een mondmasker gaat zeker geen virusinfectie voorkomen. Voor allen die beweren dat dit berust
op ‘echt onderzoek’, laat me de onderzoeken maar toekomen of stuur me de linken want ik kan ze
niet vinden. Weet heel goed dat ik bv kan bewijzen dat maar voor 15% van alle toegepaste ‘handelingen’ door de artsenij een wetenschappelijk bewezen basis bestaat. De rest is experimenteren zoals
elk vaccinnatie in wezen een experiment is omdat een virus ook nooit wetenschappelijk bewezen is!
Hang aub geen zever (dit is de werkelijkheid) aan mij op. Ik sla terug. Ik sla GENADELOOS terug!
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En al dit soort NIET GETESTE imbecielen regeren ons OF hebben ‘controlerende’
en ‘corrigerende’ staatsbaantjes
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