ETIENNE VAN RATTINGEN

Sommige coronavirus vaccins bevatten een GGOversie van het virus; ben je klaar om geïnjecteerd te
worden met ggo’s?
Hoe meer mensen ze NU POSITIEF testen hoe vaker ze
de groepsimmuniteit bevestigen! Dus hebben we geen
vaccin meer nodig!
Onlangs werd bekendgemaakt dat de Britse regering bijna 200 miljoen doses experimentele vaccins heeft besteld voor het Wuhan-coronavirus (COVID-19), waarvan er ten minste één een genetisch gemanipuleerde (GGO) variant van het nieuwe virus zal bevatten.
Britse functionarissen zeggen dat binnenkort 100 miljoen doses van een COVID-19-vaccin vervaardigd door de Universiteit van Oxford naar Engeland zullen komen, vol met virale GGO-fragmenten die rechtstreeks in patiënten worden geïnjecteerd.
Twee andere varianten van het experimentele vaccin zullen andere componenten van het virus bevatten, waaronder een met een deel van de genetische code en een andere met een inactieve versie
van het virus. De Oxford variant zal echter volledig GGO zijn.
“Het feit dat we zoveel veelbelovende kandidaten hebben, laat al het ongekende tempo zien waarin
we bewegen”, zegt Kate Bingham, voorzitter van de zogenaamde ‘Vaccine Taskforce’ van de Britse
regering. ‘
‘Maar ik dring erop aan niet zelfgenoegzaam of te optimistisch te zijn’, voegde ze eraan toe. “Het
feit blijft dat we misschien nooit een vaccin krijgen en als we er een krijgen, moeten we erop voor bereid zijn dat het misschien geen vaccin is dat het virus voorkomt, maar eerder een vaccin dat de
symptomen vermindert.”
Wat zeg je daar van? De kans is dus groot dat geen van deze vaccins zelfs zal werken, maar er is
eerder een kleine kans dat ze mogelijk de symptomen kunnen verminderen bij het kleine handjevol
mensen dat daadwerkelijk symptomen ontwikkelt.
Dit betekent dat zelfs wanneer een vaccin of een reeks vaccins uiteindelijk wordt vrijgegeven, ze
weinig of geen bescherming zullen bieden tegen virale infectie. Herinner ons er nog eens aan
waarom we zelfs een vaccin nodig hebben?
Hilarisch genoeg vertelde Boris Johnson over het vooruitzicht van nieuwe GGO-vaccins voor het
coronavirus door te stellen dat hij “hoopvol” is en zijn “vingers gekruist houdt” over de kleine
kans dat ze iets nuttigs zouden kunnen doen.
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meerderheid is. De waarheid verandert niet door het wel of niet geaccepteerd zijn door de meerderheid van de mensheid.

ETIENNE VAN RATTINGEN
Overheidsfunctionarissen smeken mensen om in de rij te gaan staan om te experimenteren met
experimentele coronavirus vaccins om te zien welke het beste werken
Het is met andere woorden niets anders dan een groot gokspel, en toch een waar sommige Britten
gretig voor in de rij staan, ook tijdens de vroege testfasen die beginnen op te starten.
Uit rapporten blijkt dat menselijke proefkonijnen al met de experimentele vaccins worden geprikt
om “hun steentje bij te dragen” om de plandemie te stoppen en mensen veilig te houden.
Vrijwilligers werden gezien in een recente BBC-video vrolijk geïnjecteerd met GGO-gifstoffen,
terwijl ze geloofden dat het de zaak van het overwinnen van de plandemie zou helpen.
Velen van hen reageren gewoon op telefoontjes van regeringsfunctionarissen met de vraag om in
de rij te staan om deze willekeurige opnamen te maken als onderdeel van een onderzoek om te zien
welke, indien van toepassing, echt werken.
“Nu er verschillende veelbelovende vaccins aan de horizon zijn, moeten we opnieuw een beroep
doen op de vrijgevigheid van het publiek om erachter te komen welke potentiële vaccins het meest
effectief zijn”, aldus professor Chris Witty, de Chief Medical Officer van Engeland.
Het doel in het VK is om minstens 500.000 mensen te overtuigen om zich aan te melden voor deze
vaccinproeven via de COVID-19-vaccinregistratiewebsite van de National Health Service (NHS).
Zodra dit aantal is verzameld, is het VK van plan om ten minste acht verschillende grootschalige
vaccinproeven te starten om te bepalen welk COVID-19-vaccin het beste werkt.
‘Zijn we gek? Een genetisch gemodificeerd virus veroorzaakte deze pandemie ”, schreef een
BBC-commentator in reactie op het nieuws. ‘Ik zal dat vaccin niet nemen.’
“Ik riskeer niet dat ik geen kinderen kan krijgen voor een zware griep”, schreef een ander en
suggereerde dat deze experimentele vaccins steriliteit zouden kunnen veroorzaken.
Het originele artikel van de BBC

Tot slot nog wat EXTRA leesvoer!
https://drsircus.com/general/medical-coup-detat-the-culling-of-humanity/
https://kunstler.com/clusterfuck-nation/racket-of-rackets/
https://drsircus.com/coronavirus/magnesium-administration-for-corona-infections/
https://drsircus.com/general/viruses-are-ph-sensitive/
https://www.oftwominds.com/blogmar11/sickcare-will-bankrupt-US3-11.html
https://echtekrant.be/ln/all-cause-mortality-during-COVID-19.pdf
https://theinfectiousmyth.com/coronavirus/AntibodyTestingForCOVID.pdf
https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia3/ciencia_coronavirus44.htm
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.

