ETIENNE VAN RATTINGEN

Meeste gevaccineerden zullen in 2025 niet
meer onder ons zijn
De staat, haar ministeries inclusief media, justitie en politie
hebben de burger de oorlog verklaard. We moeten terug vechten.
De meeste mensen die een COVID “vaccin” hebben genomen zullen zijn overleden
tegen het jaar 2025. Het bewijs is nu vrij beschikbaar voor iedereen die kan lezen. De uitvinder van de mRNA gentherapeutische methode legt het uit voor de onwetenden en ongelovigen.
We zijn alle vrijwilligers die zich ter beschikking van de wetenschap hebben
gesteld meer dan grote dank verschuldigd. Want dankzij deze mensen kunnen we
veel beter bepalen wat de gevolgen zijn van een genetische experiment tegen iets
wat er niet is. Om het wetenschappelijk experiment te kunnen laten slagen is natuurlijk veel voorbereidend PR werk verricht, daarvoor zijn we de farmaceutische
industrie in samenwerking met overheden en de media eveneens grote dank verschuldigd. De mensen die zich vrijwillig hebben gemeld voor het experiment zijn
vakkundig voorgelicht en leefden in de veronderstelling dat het een “vaccin” is
voor een “pandemie”, naar verluidt veroorzaakt door het nooit geïsoleerde “SARSCoV-2” die onverbiddelijk de ziekte “COVID-19” veroorzaakt vanwege haar grote
besmettelijkheid. Derhalve hebben we nu kennis van het volgende, gebaseerd op de
wetenschappelijke feiten en gebaseerd op nauwgezet wetenschappelijk post-vaccinatie onderzoek.

De feiten
1) Het is geen vaccin.
Het COVID-19 mRNA vaccin zorgt niet voor immuniteit tegen Covid en/of zijn varianten, dus je kunt nog steeds Covid oplopen en het overdragen op anderen zelfs
als je geen symptomen hebt. U zult in het kader van het wetenschappelijk onderzoek waarschijnlijk om de 6 maanden een herhalingsprik nodig hebben. Aan deze
herhalingsvaccinatie tegen onder anderen de Delta variant, wordt door de vaccinmakers hard gewerkt.
http://www.bustle.com

2) Werkzaamheid niet aanwezig
De 95% werkzaamheid is het RRR (Relatief Reductie Risico) waar het werkelijke
reductie percentage ARR (Absoluut Reductie Risico) minder dan 2% is volgens een
wetenschappelijke Lancet studie. http://www.thelancet.com
Dit betekent dat u in werkelijkheid helemaal niet beschermd bent, zoals de architecten van deze nep pandemie u willen laten “geloven”. De werkzaamheid van
het vermeende “vaccin” uit zich uitsluitend in de wat we noemen “bijwerkingen’.
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3) Lipide nano-deeltjes
Deze blijven niet in de intramusculaire regio van de deltaspier. Zij sijpelen
verder door naar het cardiovasculaire systeem en infecteren het hele lichaam met
spike-eiwit. Iets waarvan de fabrikanten beweerden dat het nooit zou gebeuren,
maar toch gebeurt het en daarom zijn de bijwerkingen van deze prik zo ernstig.
http://www.sciencedirect.com

4) Het spike-eiwit
Het spike-eiwit is naar we hebben kunnen constateren uiterst giftig en veroorzaakt ontsteking, ACE2 deregulatie en opent immuniteitspaden. Dit betekent dat
er grote risico’s ontstaan voor de vorming van myocarditis (hartontsteking), encefalitis (hersenontsteking) en hepatomegalie (leverontsteking). Dit wordt bevestigd door vele ernstige bijwerkingen die vanaf het begin van het experiment
aan VAERS en EuroVigilance zijn gemeld.
http://www.ahajournals.org
http://www.salk.edu
http://www.news-medical.net
http://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.jimmunol.org
Dit betekent dan ook dat het spike-eiwit zelf al voldoende is om het cardiovasculaire systeem en de organen aan te tasten.

5) Synthetisch spike-eiwit
Het synthetische spike-eiwit heeft coderingsfouten en een 5 GxxxG modellering
waardoor het in de categorie van een prion valt dat op lange termijn een risico
kan vormen voor neurale degeneratieve ziekten.
http://www.longdom.org
http://www.ijvtpr.com
http://www.newstarget.com
http://www.nature.com
http://www.preprints.org
http://www.nature.com
http://www.biorxiv.org

6) Opeenhoping nano-deeltjes
De lipide nano-deeltjes die na injectie als bulkvoorraad blijft groeien in de
eierstokken bij vrouwen worden gevolgd door uitzaaiing via het beenmerg. Dr. Robert Malone de uitvinder van de mRNA methode licht deze bevindingen in lekentaal
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toe voor mensen die niet direct zo gemakkelijk wetenschappelijke gegevens kunnen
verwerken. Zijn bevindingen zijn glashelder en iedereen kan daar met het grootste gemak de juiste conclusie uit trekken.

https://www.bitchute.com/video/CEpjXDQmdAer/

Zie ook onderstaande video’s met allemaal dezelfde berichtgeving:
https://coronanews123.wordpress.com/2021/06/24/inventor-of-mrna-vaccines-ontucker-risks-outweigh-benefits-for-young-adults-and-children/
https://www.bitchute.com/video/i8iMyk5TSWJi/
https://www.bitchute.com/video/74XbZ4aky3ht/
Bewijzen stapelen zich op. Verdriet is de toekomst en haat zal blijvend smeulen. De haat zal zich uiten tegen iedereen die hier MOEDWILLIG aan heeft meegewerkt. Hooivorken zullen van stal worden gehaald. Politie, politici en journalisten zullen zich niet meer op straat kunnen vertonen zonder af te worden gemaakt door de bevolking. 30% is de som van mensen die zich niet zullen laten inenten met dit vergif. Dat is een serieus leger. En allemaal hebben ze tegen 2025
al 4 jaar lang gezinsleden, familie, vrienden, collega’s en kennissen verloren
door dit biowapen dat door de massamoordenaars en hun STUPIDE hulpjes een “vaccin” wordt genoemd!
Het volk zal uiteindelijk overwinnen! De Great Reset kan niet doorgaan als het
volk niet meewerkt en/of indien de gatlikkers uit de weg zijn geruimd!
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7) ECHTE overlevingskansen
De zogenaamde COVID-19 p(l)andemie is niet meer dan een griepje. Een mild
griepje wel te verstaan. De echte overlevingskansen in leeftijdsgroepen is al
heel erg lang bekend. “Vaccinaties” zijn niet noodzakelijk en al helemaal geen
genetische experimenten met een of ander dwaas laboratoriumvergif.

Kan een of andere “wetenschapper” me verklaren waarom iedereen zou moeten worden “gevaccineerd” als men bovenstaande cijfers ziet?

En dat terwijl politici zich niet eens aan hun eigen maatregelen houden. Ze
spelen het spel mee als ze WETEN dat er camera’s op hen zijn gericht. Maar even
later als de ‘plechtigheid’ voorbij is gaan de maskers LETTERLIJK af en zien we
hoe idioot wij als volk eigenlijk zijn om naar deze dwaze beroepsleugenaars hun
pijpen te blijven dansen!
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