Etienne van Rattingen – natuurfilosoof

Aan alle groene conformisten
Als BANKEN zich met het weer gaan bemoeien, wordt het dan geen tijd om op de rem te gaan
staan? Wat hebben banken met het weer te maken, naast het feit dat ze daar flink hun geldzakken
mee vullen? België gaat 5 miljard per jaar betalen? Daar is dus wel geld voor maar voor hogere uitkeringen en pensioenen, niet? En, is alles financieel al in orde?
Ik zag op televisie Michel in de kont van de Rothschilds kruipen met zijn gezever. Gelijk kreeg ik
het gevoel dat deze stelende onnozelaar mijn portefeuille rolde!
Maar met deze toestanden kan ik niet naar de politie gaan zeker? Die zijn ook lid van criminele organisatie DE STAAT! Als een regering doet wat elke burger verboden is, dan is dat toch een CRIMINELE ORGANISATIE, niet? En, dan te weten dat het merendeel van deze criminelen advocaten
zijn. Man, waar moet het allemaal naar toe!
Ik heb dus nog maar eens wat opzoekwerk gedaan want ik ben het helemaal niet eens met de onzin
in de morgen. Zie hier het artikel nadat Amerika aan een tegenoffensief is begonnen om de Amerikanen zover te krijgen dat ze de klimaatonzin ook gaan geloven! Wetenschappers zijn zoals hoeren!
Als het genoeg schuift schrijven ze alles op zoals de betaler wenst! Sommigen schrijven zelfs niets.
Ze ondertekenen het ‘onderzoek’ en vangen! We noemen ze GHOSTWRITERS! Geloof me. Er zijn
er meer dan we ooit zullen weten.
Het zijn dezelfde wetenschappelijke kwasten die zeggen dat mijn kankerkuur niet kan werken omdat ze ongeveer niets kost! Als ik hen dan zeg dat ze met hun veel te dure ontbladeringsmiddelen
hun patiënten 20 jaar eerder de kist in helpen, word ik de deur uitgetrapt. Tja, ik spreek niet over iatrogene overlijdens, natuurlijk. Ik noem meneer DOKTOOR koudweg een moordenaar. Want hij
blijft dezelfde preparaten gebruiken terwijl hij beseft, zelfs WEET, dat hij de kankerpatiënten hiermee de kist in jaagt! De farmaceutische industrie DWINGT elke arts via de orde der geneesheren
om voor elke ziekte een middel uit te schrijven en te gebruiken. Middelen door de farmaceutische
industrie geproduceerd en ‘erkend’ als beste OPLOSSING! Als een arts dat niet doet wordt hij uit
de orde der geneesheren gesmeten en mag hij of zij geen praktijk meer houden! Dat is al meer dan
een eeuw de strijd tussen artsen die recepten uitschrijven voor chemische rommel en homeopathische artsen. Ik weet wie de naam ‘kwakzalver’ ECHT mag dragen! Ze kunnen zich wel allemaal
mooi verschuilen achter hun witte jas en ellenlange academische studie, als je niets kunt genezen
stelt al die onzin ECHT niets voor! Je wordt tenslotte afgerekend op wat je kunt! En, dat is handelen
in traumatische situaties. Maar chronische ziekten, wel dat is meer iets voor de alternatievelingen.
De grootste fout die ze al hebben gemaakt is de mens te verdelen in stukjes, door hen deftig specialisaties genoemd. Maar de mens is één geheel. De mens is alleen holistisch te genezen!
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Hieronder kun je enkele temperaturen vinden wat betreft Canada. Ik denk toch dat we een nieuw
blik ‘onderzoekers’ gaan moeten opentrekken. Want de temperaturen zijn al VIJF JAAR op rij aan
het dalen in het noorden van Canada, Alaska en Groenland. Dus ik weet niet echt waar ze met alle
onzin vandaan komen. In ieder geval is dit gelul al meer dan vijf jaar oud! Oh ja! Nee, ik pas mijn
manier van schrijven niet aan omdat het ‘schokkend’ zou zijn. Ik confronteer jullie met de waarheid. Niets draait om gebruikte woorden. Alles draait om de manier waarop we telkens weer, als
volk, een oor aan worden genaaid door degenen in nette pakken en ‘klinkende’ namen en hun KONTENKRUIPERS!
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Ik kan kanker genezen maar mag dat niet! Binnen de kortste keren wordt me alles afgenomen of ik
word vermoord. Maar als een compleet volk wordt bestolen vanwege wat klimaatonzin en bancaire
oplichterij dan blijkt iedereen me een complotdenker te vinden? Man! Ik weet in ieder geval wie de
ECHTE complotdenkers zijn. De regering is nummer één. Kijk eens wie er van de BELGEN bij de
Bilderbergsamenzwering is geweest dit jaar? En, was het niet in Amerika? Wat begint daar nu voor
campagne? Juist, een campagne om Amerikanen ook te hersenspoelen zodat ze de opwarming van
de aarde zullen accepteren. En dat terwijl zelfs het IPCC begint te schrijven dat ze compleet verkeerd zijn geweest. Maar dat lezen jullie zeker niet? De PR propaganda wel natuurlijk omdat die
onzin in jullie, door Rothschild zijn GEF, gesubsidieerd straatje past, is het niet?
Trouwens zijn er al ALTERNATIEVEN voor olie, gas, hout en nucleaire energie tegen 2025? Ik zou
daar eerst werk van maken, maar ik ben maar een DROPLUL, niet? Ik heb nog geleerd dat men
eerst nieuwe schoenen moet hebben voordat je de oude wegsmijt. Zelfs dat schijnen de kontenkruipers niet meer te beseffen! En ik ben degene met zogenaamd FAKE NEWS? Mag ik even kotsen?
Wordt het echt geen tijd om alle regerende onnozelaars HOOFDELIJK aansprakelijk te stellen voor
alles wat ze uitvoeren met ons BELASTINGGELD? 5 miljard voor de klimaatklucht? En Rothschild zijn Macron maar lachen. Waarschijnlijk krijgt die procenten?
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