ETIENNE VAN RATTINGEN

Een terugblik
We worden belogen en bedrogen door politiek, medici en
media
Soms moet je even terugblikken. Wel, dat heb ik gedaan en ik ga wat leugens en bedrog op papier
zetten. Alles wat ik benadruk is gemakkelijk op internet te vinden. Als u alles daarna op een rijtje
hebt gezet blijft er maar één vraag over die gesteld moet worden aan deze LANDVERRADERS.
WAAROM MOETS DE WERELD FAILLIET voor een virus waarvan het bestaan niet eens is
aangetoond! Vergeet de testen. DAT IS ZEVER-MET-BAKSKES!
Kijk naar de WERKELIJKE CIJFERS.

Valt er iets op? Geen lockdown en minder doden dan in de landen met een lockdown?

Conclusie: de ‘maatregelen’ van politieke maffia, medische maffia en media maffia hebben mensen moedwillig vermoord. Zelfs nu houden ze zich nog bij de moorddadige regelgeving. Het zijn
MOORDENAARS! Door iedereen op te sluiten en advies te weigeren van onafhankelijke wetenschappers hebben ze moedwillig vele mensen in bejaardenhuizen en verpleeghuizen de dood ingejaagd. Tel daarbij alle hartpatiënten en kankerpatiënten die zijn overleden omdat ze niet mochten
worden behandeld en het is een waar slagveld waarvoor deze KLOOTZAKKEN moeten worden
gestraft. Dit kunnen ze niet gratis hebben gedaan en zich verschuilen achter elkaars rok zal er niet
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bij zijn! Als ze ballen hebben, stoppen ze met deze door henzelf GELEGALISEERDE MOORDPARTIJEN!

Ouderen sterven massaal aan dit ‘virus’ omdat ze opeen gepropt zitten in tehuizen ipv buiten te zitten in de zon

Elk coronavirus verplaatst zich via de lucht. Dat was geweten vanaf het begin. Daarbij is het leven
van dit virus afhankelijk van vochtigheidsgraad en temperatuur. Het virus is gewoon een verkoudheidsvirus. Door de verkeerde maatregelen rond te bazuinen is het virus haar mortaliteit niet toegenomen maar zijn de oude en zieke mensen MOEDWILLIG naar de slachtbank geleid! Dit alles kan
worden beluisterd in een interview met Maurice de Hond. Hij is heel wat diplomatischer maar waarom het kind niet bij naam noemen. In onze maatschappij regeren nu regelrechte moordenaars over
ons. Ziet niemand dit?
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De laatste berekeningen laten zien dat 90% van alle zieken en doden boven de 65 zijn!

Denk niet dat iedereen boven de 65 zal sterven. Alleen ongezonde mensen en mensen met chronische ziekten onder de leden kunnen aan dit virus sterven! De meeste overledenen woonden echter in bejaardenhuizen.
Als we dan dieper duiken in het gedrag van het virus, komt het overeen met een doodordinaire griep. Daarbij moet worden bekend
gemaakt dat de ECHTE mortaliteit van de griep hoger ligt dan bij dit virus!
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Tja, opvallend niet? Het komt omdat ze de telling zo nodig moesten aanpassen. Ze tellen overleden
coronapatiënten bovenop het normale gemiddelde cijfer. Dan lijkt er een toevloed van doden maar
feitelijk is het pure oplichterij. Zolang de statistieken maar kloppen.

Dit is wat er is gebeurd. In België gaan we uit van een gemiddelde van ongeveer 320 sterfgevallen per dag. Tel iedereen die het
stempel corona heeft gekregen daarbij en je hebt een overvloed van sterfgevallen die alleen op papier bestaan.
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We wonen ongeveer 200 meter hemelsbreed van het kerkhof en ongeveer 900 meter van de kerk.
Daarbij wonen we in een buurt met allemaal ouderen van Italiaanse afkomst die heel regelmatig op
bezoek gaan en ook bezoek krijgen. Weet u wat ons is opgevallen?
Er is niemand ziek geworden bij ons in de straat. Geen overlijdens in de straat! Geen ziekenhuisopnames in de straat. Geen klokkengelui voor overledenen en geen begrafenissen. Al maanden geen
begrafenissen of asverstrooiingen! Daarbij is onze enige begrafenisondernemer failliet gegaan terwijl dit voor hen gouden tijden zouden moeten zijn! Misschien moet u eens beginnen rondkijken en
vragen hoe dat bij u in de buurt zit.

Door de vernieuwde PCR methode is het gemakkelijk om besmettingen op te sporen. Alleen is de
vraag of dit wel noodzakelijk is. Waarom wordt er naar besmette mensen gezocht voor dit virus? Is
het gewoon om de mensen bang te houden? Want als besmettingen toenemen en dodenaantallen
blijven hetzelfde dan gaat het mortaliteitscijfer sterk naar beneden. Daarom zal de mortaliteit van
dit virus ook met een sisser aflopen. Dat is de reden dat nu iedere angsthaas en corona mafketel al
beginnen te roepen over een tweede lockdown die volgens KINDERMOORDENAAR GATES in
oktober of november zal starten. Natuurlijk. Dat is het begin van het nieuwe verkoudheid- en griepseizoen. Weet u wel hoeveel CORONAVIRUSSEN er rondom ons heen zweven in deze koudere tijden? Echt, ik denk dat we verplicht worden om alleen naar een stelletje omgekochte corona IDIOTEN uit de coronasekte te luisteren. MOORDENAARS niet te vergeten. Het wordt steeds duidelijker dat de politieke maffia, de medische maffia en media maffia doodordinaire MOORDENAARS
zijn of anders toch wel medeplichtig aan massamoord, niet?
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Er zwerven honderden virussen rondom ons heen en er huizen tientallen virussen in ons lichaam,
ook coronavirussen. Elke arts, bioloog, apotheker, verpleger en antropoloog weet dat een gezond
immuunsysteem er voor zorgt dat we niet ziek worden van al deze ziekteverwekkers. Een PCR test
is een OPLICHTERSTEST. Het nieuwe COVID-19 virus is nog nooit voor de volle 100% geïsoleerd. Voor de goede orde nog geen enkel virus, ook het mazelenvirus niet, werd ooit voor de volle
100% geïsoleerd. Maar goed laat ons even verder gaan over dit specifieke coronavirus. Als het nog
niet voor de volle 100% is gekend waar baseren deze tests zich dan op, wetende dat er tientallen coronavirussen rondzwerven in ons lichaam die onder controle worden gehouden door ons immuunsysteem? U moet voor uzelf uitmaken of dit wel dan niet een weinig ruikt naar oplichting, fraude en
natuurlijk constante bangmakerij waar de medische maffia de hoofdrol in speelt, geholpen door de
politieke maffia die alle leugenachtige maatregelen in wetten omzetten en media maffia die alle leugens dagelijks blijven scanderen en aandikken! Het komt erop neer dat alle testen helemaal geen
duidelijkheid geven of iemand een coronavirus in het lichaam heeft OF feitelijk is besmet door het
COVID-19 virus. ALLE TESTEN ZIJN OPLICHTING. En, ik daag iedere professor uit om het tegen me op te nemen. Mijn mening is niet zomaar een mening. Medici weten dat ik de WAARHEID
spreek! Er is zelfs geen wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van één virus op de wereld!
Deze aanname is gebaseerd op een consensus in de medische wetenschap. En, deze consensus is
een politieke overeenkomst om vaccins via gewetenloze farmaceutische industrieën geholpen door
de moorddadige artsenij te kunnen slijten aan mensen die dit niet eens beseffen maar wiens kinderen nu allerlei neurologische afwijkingen krijgen of al hebben om over de moorddadigheid van vaccins nog maar te zwijgen als het gaat om oudere mensen en bijvoorbeeld het griepvaccin!
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Waarom doen landen zo vreselijk hun best om de mortaliteitscijfers op te drijven. Er zijn nauwelijks lijkschouwingen gedaan en de lijkschouwingen die zijn gedaan tonen voor 99,9% aan dat de
patiënten NIET zijn overleden aan COVID-19.

Op een mensenmenigte van 7,5 miljard hebben we nu bijna 6 miljoen besmette mensen waarvan
we gevoeglijk aan kunnen nemen dat 90% berust op VALSE POSITIEVEN en ongeveer 400.000
doden.
In percentages krijgen we dan nu een besmetting van 0,08%. We kunnen ervan uitgaan dat zeker
90% valse positieven zijn. Dan hebben we dus een besmette wereldbevolking van 0,008% en dat
komt neer op 480.000 besmette mensen.
Dat heeft ook een grote invloed op het aantal doden natuurlijk want ook daar zitten 90% valse positieven tussen. We komen dat wereldwijd uit op slechts 40.000 WERKELIJKE doden.
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En daar hebben de politiek maffia, de medische maffia en de media maffia de ganse wereldeconomie voor afgebroken. Is het niet opvallend dat bijna ieder land dezelfde desastreuze maatregelen
heeft genomen? Horen we dan niet te twijfelen aan al deze politieke pipo’s hun werkend verstand of
moeten we speken van OMKOPERIJ door geld of gemaakte beloften vanuit de hoogste VN regionen? Of, stelt u zich dan HELEMAAL geen vragen?

We zijn terug in de middeleeuwen terecht gekomen. In de tijden van de ‘zwarte dood’, alleen stierven toen de mensen WERKELIJK aan de pest.

Allen die ECHT zouden kunnen zijn gestorven aan COVID-19 zouden jonger dan 65 moeten
zijn zonder verdere ziekten. In Nederland komt dit neer op 80 mensen! Voor België heb ik hier
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geen werkelijke cijfers over. Indien we nu de rekensom nog een keer gaan maken, blijft er niet
veel over dunkt me!
Waarschijnlijk zal het werkelijke mortaliteitscijfer dan tuimelen naar ongeveer 10.000 doden wereldwijd!

En, van de bovengenoemde 50% komt NIEMAND in aanmerking als ECHTE COVID-19 patiënt!
Ze hadden allemaal onderliggende condities en meerdere kwalen.
The three recent epidemics assigned as pandemics,
the H2N2 pandemic of 1957
the H3N2 pandemic of 1968
the H1N1 pandemic of 2009,
...were not more virulent (in terms of yearly winter-burden mortality) than the regular seasonal epidemics
(Viboud et al., 2010; Viboud et al., 2006; Viboud et al., 2005).

Ze proberen zo’n pandemie al lang op ons af te laten komen. Alleen nu heeft BILL GATES de volledige GEZONDHEIDSZORG opgekocht in de wereld! De families Rockefeller en Rothschild hebben de VN, de meeste banken en de volledige wereldpolitiek in hun macht.
De VN heeft een hoofdkwartier in Zwitserland en dat land is particulier eigendom van de Jezuïeten
en de Rothschildfamilie. Diezelfde VN huist in New York in een gebouw dat werd ‘gedoneerd’ door
Rockefeller. De Gates Foundation is op dit moment de grootste geldschieter van de Wereldgezondheidsorganisatie! Trump betaalt geen cent meer aan deze oplichtersbende!

Is dit alles niet duidelijk genoeg?
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