ETIENNE VAN RATTINGEN

Coronavirus: wat ik mis vanuit de medische en
politieke DEBIELENBENDE!
ADVIES over: hoe worden en blijven we GEZOND! WANT . . .
1. Het virus is zo dood als een pier in de zomer want het is een wintervirus!
2. Het virus werd nog nooit volledig geïsoleerd en dus bestaat het virus niet!
3. Niemand is ooit aan COVID-19 gestorven!
4. Het virus voldoet NIET aan de postulaten van KOCH!
5. Geen enkele lijkschouwing heeft laten zien dat er ooit iemand aan COVID-19 is gestorven!
6. Om de leugen COVID-19 in stand te houden, verbood de OPLICHTERS- en BANDIETENCLUB, bekend onder de naam WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE, alle
lijkschouwingen en werd het BEVEL gegeven om alle dode grieppatiënten + alle mensen
met andere ziekten die in de laatste fase aan de beademing kwamen, te noteren als overleden
aan COVID-19! MOORDENAAR BILL Gates is de omkoper van de WHO en de rest!
7. Alle laboratoriumonderzoeken voor COVID-19 kwamen positief terug, ook als op het laboformulier niet was gevraagd om zo’n onderzoek!
8. Alle mensen met griepklachten werden telefonisch door huisartsen doorverwezen met de
kreet COVID-19!
9. HCQ en zink genezen alle klachten in de eerste fase en zou feitelijk moeten worden ingezet
als eerstelijnsgeneesmiddel! Toch werd er een verpletterend negatief onderzoek over de
‘werking’ van HCQ gepubliceerd in de ‘LANCET’ dat bij nader onderzoek volledig verzonnen was en werd teruggefloten als VERVALSING!
10. Een PCR-test bestaat uit onwetenschappelijke MEDISCHE OPLICHTERIJ en is de
grootste kolder die er op testgebied bestaat omdat een PCR test geen uitsluitsel kan bieden
en erger nog, het virus nog nooit werd geïsoleerd zodat ze niet eens vergelijkend materiaal
hebben. Deze PCR test is OPLICHTERIJ omdat meeste mensen wel latent andere aanwezige coronavirussen in keel of neus hebben.
Er zijn nog veel meer opmerkingen om deze MEDISCHE, MEDIA en POLITIEKE OPLICHTERIJ aan de kaak te stellen. Ik daag dan ook alle ‘expert’ idioten uit om de handschoen op te nemen. Ik laat geen spaander heel van deze leugenachtige KLOOTZAKKEN!

ALLE BEWIJZEN liggen op straat. Het wordt tijd dat justitie begint met HET
VOLK te beschermen tegen deze achterlijke oplichters- en debielenbende!
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.

