ETIENNE VAN RATTINGEN

Zeg LUL GATES, we hebben jouw klotevaccin niet
nodig!
Ik schaam me niet voor mijn eigen mening en ik verschuil
me nooit achter politiek correct gelul of medisch gezeik!
Terwijl het COVID-19 mediacircus 24/7 propaganda voert over aantallen besmette mensen, mortaliteit en de ‘vele’ doden van het waarschijnlijk niet eens bestaande virus, zijn er erg belangrijke factoren die ze verzwijgen om zichzelf na al die maanden van zeververkoop niet belachelijk te maken.
Volgens media is het virus ontzettend dodelijk en daarom moeten ons houden aan bepaalde ‘regels’
zoals:
•
•
•
•
•

binnen blijven
handen constant wassen
ogen, mond en neus niet aanraken
en natuurlijk een mondmasker dragen
1,5 meter afstand houden als je zo nodig naar de winkel moet

Alleen al het mondmasker dragen is hilarisch. We hebben in alle Europese bananenrepublieken een
boerkaverbod waar de kontlikkerspolitiek jarenlang voor gevochten heeft, en nu dwingen ze ons het
gezicht te bedekken. Geen enkel ZWARTROK met witte slab die ons probeert te helpen om de politiek die nu al maandenlang in een juridische spagaat ligt even af te maken, want ook zij hebben allemaal trouw gezworen aan de ‘grondwet’ en aan de koning. Het ‘klootjesvolk’ kan de boom in!
Als klap op de vuurpijl blijven de politieke maffia, medische maffia en media maffia scanderen dat
alles pas weer normaal kan worden als er een vaccin is! Dat vaccin van KILLER en MASSAMOORDENAAR GATES zal ons ‘beschermen’!
Elke dag weer komt de media met een of ander scorebord waarop de standen worden bijgehouden.
Besmettingen, doden en genezen mensen! Daarbij laten ze alleen ‘experts’ aan het woord die natuurlijk de ‘agenda’ volgen, terwijl iedere onafhankelijke ECHTE WETENSCHAPPER, ipv de politiek correcte consensus ‘wetenschapper’, nooit aan het woord komt. De consensus ‘wetenschapper’
is tot ‘expert’ gebombardeerd en ‘zij’ dicteren de regels. De politieke maffia verschuilt zich in alle
‘ONSCHULD’ achter de rokken van de expert oplichters in pseudodienst van de medische maffia.
En, dat zijn dan dikwijls professoren, verantwoordelijk voor de opleiding van onze artsen in spé.
Dat is zielig, zeer zielig. We zouden eigenlijk per direct deze ‘professoren’ hun bevoegdheden af
moeten nemen want ze verzaken het belangrijkste onderdeel van het menselijk lichaam te belichten.
Ons lichamelijk, natuurlijk, immuunsysteem. Hoe kunnen die UNIVERSITAIR gevormde IDIOTEN, verantwoordelijk voor de opleiding van onze artsen, zo’n belangrijk beschermingssysteem temedisch antropoloog – onderzoeker
Als de medisch antropoloog niet bestond kon meneer Doktoor zijn receptje niet uitschrijven. Dat zou pas heel
erg zijn, of niet?
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gen ziekten vergeten mee te nemen in alle overwegingen en BEPALINGEN? Niet alleen onze ‘professoren’ verzaken ons immuunsysteem. Ook de WHO rept met geen letter over ons immuunsysteem. Ook daar zwaaien waarschijnlijk de ergste imbecielen de scepter. Dat geldt idem voor alle artsenverenigingen en de orde der geneeskunde. Ze zwijgen als het graf. Conclusie: ze zitten allemaal
in het COMPLOT. Want het mag duidelijk zijn dat het zeker is dat we nu over een complot moeten
gaan spreken. Een complot tegen ons, het klootjesvolk, uit winstbejag om ZAKKENWASSER GATES en de medische maffia hun zakken te vullen.
Het is alsof ons immuunsysteem niet eens bestaat of helemaal niet relevant is.
Als alle genoemde organisaties echt bezorgd zouden zijn om onze gezondheid dan zouden ze zeer
zeker de vitale rol van ons immuunsysteem bespreekbaar maken en hoe dit exact werkt om ziekten
te voorkomen. Ik denk echt dat er financiële motieven in het spel zijn die het immuunsysteem onbespreekbaar maken.
Er is echte wetenschap en die zegt: ‘meer dan 90% van alle besmette mensen wordt nooit ziek en
hebben geen symptomen’, ‘anderen hebben milde symptomen’ en ‘een zeer kleine gedeelte ongeveer 0,5% wordt echt ziek’! Op een totaal van 7 miljoen mensen praten we dan op wereldschaal
over 35.000 mensen die echt ziek worden. Als je dit leest komen er al heel wat ‘sterfte’cijfers in de
verdrukking, niet?
Ons immuunsysteem bestaat en we kunnen het op 100% houden om gezond te blijven. Anders gezegd we hebben meneer Doktoor zijn medicatie en de vaccinaties van KILLER GATES helemaal
niet nodig.
Bruce Polsky, MD, interim chairman department of medicine and chief division of infectious disease at St. LukesRoosevelt Hospital Center in New York City says:
"We are endowed with a great immune system that has been designed evolutionarily to keep us healthy."
The article goes on...
"The immune system is your body's natural defense system. It's an intricate network of cells, tissues and organs that
band together to defend your body against invaders.
Those invaders can include bacteria, viruses, parasites, even fungus, all with the potential to make us sick. They are
everywhere-in our homes, offices and backyards..."

U leest de ECHTE ONVERVALSTE WAARHEID! Een zogenaamde asociale afstand bewaren,
handen wassen of een mondmasker dragen gaat niets opbrengen om een virus te stoppen, als het
ooit al wordt aangetoond dat het bestaat natuurlijk! Er is zoveel meer naast dit ‘virus’ dat ons ziek
kan maken of ons immuunsysteem kan verzwakken dat juist dit beschermingssysteem op orde moet
worden gebracht om ALLE ELLENDE te voorkomen!
We zijn GESCHAPEN met deze eerstelijnsdefensie, waarom zwijgt iedereen hierover als het graf?
Er is zoveel lectuur geproduceerd over de werking van het immuunsysteem en er zijn zoveel mensen op de hoogte van de werking van dit systeem dat het onmogelijk is dat er niemand onder medici, artsenverenigingen, ziekenhuispersoneel, laboratoria, biologen en zelfs studenten en middelbare
scholieren zelfstandig op het idee zou kunnen komen dat er heel erg veel schort aan alle politieke en
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erg zijn, of niet?
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medische verklaringen over dit ‘virus’. Waarom horen we hun meningen niet? Omdat de media mee
in het complot zit. Alles draait om de consensuswetenschap en dat heeft NIETS met echte wetenschap te maken. Consensus is de dood voor de WAARHEID op alle gebieden, niet alleen de wetenschappelijke ook bijvoorbeeld de politieke. Neem de politieke rotzooi in België en ook de EU maar
als voorbeeld!
Uw immuunsysteem wordt naar de sodemieter geholpen door bv margarine (= namaakboter met
een hele hoop chemische bagger om kleur, geur en smaak te geven aan een soort afgedraaide olie).
Chemische zooi en suiker wat feitelijk OVERAL inzit als je FABRIEKSPRUT koopt zoals blikvoer,
magnetronshit, diepvriesmaaltijden, andere diepvrieszooi, chips, meneer doktoor zijn pillentroep,
vaccinaties en alle andere tussendoortjes zoals snoep en frisdrank uit de automaten op het werk.
Laat ons eerlijk zijn. Altijd krijgen we dezelfde uitslag. Zoveel mensen besmet. Maar, dat is niet
hetzelfde als ziek, opgenomen of dood zijn. Op dit moment 7 miljoen besmette mensen dat is een
totaal waarvan 99,5% GEEN ENKEL KLACHT heeft, maar een uitslag van een leugenachtige
PCR, en waarvan er ook inmiddels al meerdere miljoenen zijn genezen. Dit wil zeggen als we even
gaan rekenen dan zien we dat theoretisch 69650 mensen op de ganse wereld ziek zijn geworden.
Hoe kunnen ze dan aan meer dan 400.000 doden komen? Niet iedereen die wordt opgenomen in een
ziekenhuis gaat dood. Daarbij weten we ook met de aan zekerheid grenzende stelligheid dat dit virus compleet KAPOT GAAT bij een hoge luchtvochtigheid (>70%) EN bij hoge temperaturen
(>20°C). Iedereen is onnozel om nog 1) 1,5 meter afstand te houden 2) in de rij te gaan staan bij de
super 3) een mondmasker te dragen. HET VIRUS BESTAAT NIET MEER. Niet in NEDERLAND
en NIET IN BELGIE!

IK DAAG ELKE POLITIEKE
EN MEDISCHE FASCIST UIT
OM EENS MET MIJ TE KOMEN
BABBELEN. MET CAMERA!
DE LOCKDOWN KOST ALLE MENSENLEVENS!
HET ‘VIRUS’ NOG GEEN 100 EN, KLOOTZAKKEN,
JULLIE WETEN HET!
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