ETIENNE VAN RATTINGEN

WAT 2020 aan het licht heeft gebracht
ALLE (CORONA)LEUGENS op een rijtje

Inleiding
Meer dan 14 jaar geleden kwam ik door allerlei omzwervingen via NAVO en Europese Commissie in de financiële wereld terecht. Daar heb ik zelfs de langste carrièreslag van mijn leven gemaakt. Tot dan had ik niets anders gedaan dan geleefd
en werken was daar gewoon een waardeloos onderdeel van. Vrijheid was (en is nog
steeds) het grootste goed voor mezelf en ik voel me ook pas thuis in bossen en
wildernis. De rest gedoog ik noodzakelijkerwijs om niet dagelijks allerlei prenten te krijgen van een stelletje onnozele Smurfen die te dom zijn om te helpen
donderen. Zelfs alle wetten die door een paar karakterloze, politieke leeglopers
bij elkaar gestemd zijn om hun ECHTE BROODHEER (niet HET VOLK) een plezier te
doen. Hun corrupte gedrag zal hun ‘politieke’ carrière hier en daar in de toekomst wel een of andere boost geven. Corruptie komt voort uit hebzucht en daar
is geen tekort aan in de politiek.
Toen ik bij mijn laatste werkgever een contract ondertekende als kaderlid van
de onderneming, was het duidelijk dat de globalisering een nieuwe weg moest gaan
inslaan om niet te mislukken. Niemand geloofde de zever nog en globalisering was
in normale mensen hun ogen niets anders dan een tweede grote mislukking zoals
ook multiculturalisme al een 30-jarige grote mislukking was en nog steeds IS!
Tenslotte was import en export zo oud als de mensheid zelf en hadden we geen extra regels nodig om internationale ondernemers hun handjes vast te houden, of
het moest gaan om alles op een TOTALITAIRE MANIER te kunnen controleren!

Kredietcrisis
De bankwereld is ontzettend goed in het creëren van crises. Dat kan ook niet
anders wat hetgeen iedereen ‘geld’ noemt is feitelijk krediet of schuld. Dit
krediet is alleen door de wet van de politieke nietsnutten toegestaan als ‘wettig’ betaalmiddel en uitsluiten beschermd door een copyright en een onnozele oplichterswet die ons moet verbieden ‘vals’ geld te maken en in omloop te brengen
terwijl banken niets anders doen! Nogmaals! Wat u ‘geld’ noemt is feitelijk in
alle eerlijkheid VALS GELD! Want het ‘geld’ is gebaseerd op alle uitstaande
schulden die MET rente moeten worden terugbetaald. Hierdoor is er ALTIJD een tekort aan het zogenaamde ‘geld’ omdat de terug te betalen rente nooit wordt gecreëerd als ‘geld’!
In 2020 is ongeveer 25% van alle ‘schuld’ gecreëerd die er vandaag de dag bestaat! Onze ONNOZELE politici hebben hier natuurlijk als kippen zonder kip aan
meegewerkt. Hiervoor alleen al verdienen ze levenslange eenzame opsluiting voor
landverraad! Dat bewijst eveneens dat BANKEN achter alle ellende en afnemen van
onze grondrechten zitten en dat ALLE politici en hun partijen hieraan meewerken!
De kredietcrisis is nooit over geweest alleen werden media en economen gesommeerd door hun broodheren om er verder het zwijgen toe te doen! Negatieve rente
werd ingevoerd, echter niet voor de gewone Jan met de Pet! Vooral de bankwereld
en overheden ‘kochten’ dit ‘geld’. Banken houden met dit ‘geld’ beurzen kunstmatig hoog terwijl overheden grote maatschappijen in leven proberen te houden zoals bijvoorbeeld vliegmaatschappijen die op deze financiële dampen voort vliegen. Iedereen schijnt de middenstand vergeten te zijn. De middenstand nota bene
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is ALTIJD de ruggengraat van een land geweest en de GROOTSTE werkgever in elk
land. Weten deze politieke ONNOZELAARS dat niet meer? De Midden en Klein Bedrijven (MKB) zijn belastingtechnisch ook altijd volledig LEEGGEZOGEN terwijl grote
maatschappijen belastingovereenkomsten maakten met overheden om hun winsten te
verhogen over onze rug! En, dat kan niet in een normaal democratisch land waar
iedereen gelijk is voor de wet. Wat al deze grote en internationale bedrijven
niet betaald hebben is aan ons doorgerekend! Wij hebben alle tekorten betaald!
DAT IS DIEFSTAL. Eigenlijk is hierdoor elke belastingdienst niet meer dan een
gelegaliseerde MAFFIA ORGANISATIE! Feitelijk is de ganse OVERHEID een MAFFIA ORGANISATIE als je de corruptielijn doortrekt.
Hoedt u, er komt een nieuwe bankencrisis aan. Ze noemen deze de GREAT RESET en
er wordt al volop ‘reclame’ voor gemaakt. Davos en NAZI SCHWAB spelen hierin de
hoofdrol! Alle door overheden geleende gelden moeten worden terugbetaald. Huizenprijzen zijn al aan het stijgen en inflatie neemt toe. Als u zichzelf niet
hebt beschermd tegen deze bandietenstreken van bank en overheid zult u snel uitgekleed zijn!

Financiële industrie en Lean management
2008 was een zeer erg slecht jaar voor de financiële ‘industrie’! Banken gingen
failliet door te hoge huizenprijzen en lage rente waardoor huiseigenaren hun zogenaamde gepropageerde ‘overwaarde’ van hun hypotheek gebruikten om andere of
meerdere huizen aan te kopen. Deze hypotheken kwamen in allerlei hedgefondsen te
zitten en het bingopaleis ging van start! Een hedgefonds is geen belegging, het
is een casino en de ene kant zal wedden dat de rente omhoog gaat, terwijl de andere kant bijvoorbeeld zal wedden dat de rente zakt. Deze zogenaamde ‘verzekering’ wordt direct geïnd nadat de winnaar van de weddenschap bekend is en als ze
niet kunnen betalen gaat de bank failliet. Deze hedgefondsen zijn slechts de
druppel! Het financiële web waarin banken zichzelf hebben vastgezet naar elkaar
toe, zijn hopeloos. Er bestaat zelfs niet genoeg ‘geld’ in de wereld om alle
failliete banken uit de schulden te helpen. En het is na de val van Lehman
Brothers zeker driemaal erger geworden en dat dank zij de onnozele regeringen
die geen van allen verstand hebben van ‘geld’ of hier op corrupte manier BEWUST
aan hebben meegewerkt! De grootste financiële maffia organisatie heet GOLDMAN
SACHS! Deze bank is verantwoordelijk voor het financiële failliet van GANS EUROPA! Daarover later nog eens in een ander artikel.
In 2009 werd de zoveelste coronahype door de WHO wereldkundig gemaakt. Dit maal
de VARKENSGRIEP, die snel van naam veranderde en hier de Mexicaanse Griep werd
genoemd. Jane Burgemeister gooide roet in het eten van de Medische Maffia!
Ook nu komt ze met voldoende bewijzen dat deze PLANDEMIE niet meer is dan een
hype. Ze heeft zelfs bewijzen dat het een COMPLOT tegen de mensheid wordt uitgedragen door onze corrupte politici en rechters!
Als de politiek in de rechtszaal verschijnt, spreken we van FASCISME!
Vanaf 2010 begon de financiële industrie met het invoeren van LEAN MANAGEMENT.
Een methode om iedereen dezelfde kant op te laten kijken en tegenspraak uit te
bannen. Workshops, Bubble, Agile, Sustainable Education, 5 why’s, Six Sigma,
Black Belt, Green Belt, Continue Verbetering en nog veel meer van deze kreten!
Jarenlang gingen we hiermee aan de slag! Het was een spel om onze geest onder
controle te houden.
Natuurlijk wil ik u niet vervelen met de 5 belangrijkste principes van LEAN.
Toch moet ik ze opschrijven omdat ze ook zichtbaar zijn voor kenners in deze zo-
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genaamde PANDEMIE, samen met al de kreten die de financiële industrie al 10 jaar
geleden is beginnen gebruiken!
We moesten ineens de klant centraal gaan stellen en dat was als IT tak voor
deze financiële instelling niet zo moeilijk.
De LEAN opbouw werd opgezet in facetten:
1. Toegevoegde waarde voor de klant
2. Definieer alle activiteiten in het huidige proces
3. Plaats alle activiteiten die waarde TOEVOEGEN achter elkaar
4. Zet de klant nu aan het stuur
5. streef naar perfectie en continuïteit
Wat we ook uit het oog verloren, was, dat iedereen in de bank- en verzekeringsbranche op zijn eigen eilandje deze ‘oefening’ zou uitvoeren. Wij zouden nooit
het volledige overzicht te zien krijgen. We zouden er zeker en genadeloos op
hardhandige manier mee geconfronteerd worden in de toekomst.
Punten 1,2 en 3 gaan altijd samen. Elke aanpassing in een programma is toegevoegde waarde voor de klant. We weten echter niet of deze toegevoegde waarde is
voor onze klant haar klant. Daar loopt het feitelijk al spaak en is deze oefening WAARDELOOS! Het verkoopt wel mooi al deze waardeloze oefeningen!
Vanuit alle hoeken van de wereld doken ‘consultants’ op om ons bij onze geestelijke oefeningen bij te staan. Dagen en weken gingen op aan tijd die we niet
konden besteden aan ons eigenlijke werk! Dat bleef liggen.
Toen we dan uiteindelijk toekwamen aan punt 3, alle activiteiten die waarde
toevoegen op een rij zetten, kwam de aap uit de mouw. ‘Overbodige’ activiteiten
zouden allemaal worden uitbesteed aan India!
Horden met Indiërs kwamen naar België, werden ondergebracht in Antwerpen en
Brussel waar ze de nodige opleidingen kregen om met deze know-how weer richting
India te vertrekken om ons te ‘ontlasten’ van onze ‘overbodige’ taken. Viel dat
even tegen. De meest ‘simpele’ dingen kregen ze niet binnen gelepeld in de daarvoor normale uitgetrokken tijd. De tijdspanne moest worden verlengd waardoor alles dubbel zo duur zou worden zonder dat er profijt uit kon worden getrokken.
Niet voor hen en niet voor ons.
Als antropoloog had ik vanaf het eerste moment gezegd dat het gedoemd was te
mislukken, gezien deze lage Indiase kaste hun culturele achtergrond. Niemand
luisterde en tenslotte kreeg ik te horen dat, ‘als ik het niet eens was met het
managementbeleid ik ook mocht vertrekken’. Dit zijn van die typische uitspraken
van een persoon die boven je staat en geen capaciteiten heeft omdat zo’n lul
niet eens weet waarover hij het heeft. Verkeerde of van hogerhand BEWUST OPGELEGDE managementbeslissingen dulden nu eenmaal geen kritiek! Dachten ze nu echt
dat ik nog naar ander werk zou gaan zoeken op mijn leeftijd? Ik zou de ondergang
wel meemaken als het nog wat meer scheef zou gaan! De Lean kreet ‘iedereen is
klant’ was niet aanwezig tijdens deze vergadering! Achterbaks gedoe en oeverloos
gezeik des te meer!
Op deze manier kwamen we bij punt 4 aan, ‘zet de klant aan het stuur’. Het was
zeer duidelijk geworden op wat voor een manier er zou worden bezuinigd. Op mensen. De robotisering voor de helpdesk van de bank werd opgebouwd. Releases werden Agile gestuurd, wat feitelijk wilde zeggen dat ‘test en error’ werd uitgevoerd, direct in de productielijnen van mainframe en de verschillende serverparmedisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
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ken. Vanuit India werd er dan ook nog op servers gewerkt die feitelijk niet onder onze verantwoording vielen en wel in onze datacenters draaiden waardoor de
klachten altijd bij ons terecht kwamen. Het werd een grote soepzooi. De ganse
structuur was om zeep geholpen door een stelletje hoge ONNOZELAARS die niet wisten hoe van hout pijlen te maken. De ontzettende druk om alles in goede banen te
leiden ging door! Alle ‘andere’ meningen werden aan de kant geschoven. Er moest
naar de ‘klant’ worden geluisterd en daar moest op worden geanticipeerd! Onze
klanten werden meer vijanden dan vrienden! Het regende klachten en we werden
meer dan eens afgeschilderd als incompetent.
Zijn gemaakte fouten op de werkvloer door gebrek aan continuïteit en incapabele
werknemers op overzeese locaties niet de afspiegeling van het handelingsonbekwame hogere management en hun beslissingen?
Ondanks het hoge opleidingspeil van alle werknemers waar ik dagelijks met samenwerkte, ontbrak het meer dan 95% aan visie. De ‘politici’ onder hen waren nog
de meest onbekwame mensen met een serieuze GRANIETEN plaat voor de kop waardoor
het onmogelijk werd door te dringen tot hun grijze massa!
Punt 5, ‘perfectie en continuïteit’, heb ik nooit (meer) meegemaakt en het zou
me echt verwonderen dat dit (nu al) bestaat in zo’n waardeloze, tot aan de grond
afgebroken werkomgeving!
Indien we nu de lijn doortrekken dan vinden we deze 5 punten van de volledige
LEAN KRETOLOGIE terug in de opbouw van deze corona PLANDEMIE! Alle facetten zijn
aanwezig en dat bewijst niet alleen dat alles gepland is, het bewijst eveneens
dat het bankwezen een dikke vinger in de oplichterspap heeft wat betreft al deze
vrijheidsberovende maatregelen die door onze fascistische regeringen keer op
keer worden aangescherpt zonder dat er hiervoor feitelijke gronden en vooral BEWIJZEN te vinden zijn.
Punten 1,2 en 3. De klant is de medische maffia en de ongeloofwaardige WHO aangevoerd door een massamoordenaar die wordt onderzocht door het Internationaal
Gerechtshof aangaande GENOCIDE gepleegd in zijn land waar hij voordien ministertje heeft gespeeld!
Kun je dit soort mensen serieus nemen? U neemt deze massamoordenaars serieus
omdat dit ECHTE NIEUWS nooit werd afgedrukt in een krant, of uw ‘nieuwsanker’
van de door de staat of een van de zes rijksten der aarde hun gecontroleerde media het u nooit verteld heeft! Dat is het verschil, het enige verschil!
Na een klein jaar angstporno, komend uit de gecontroleerde media, die zich
heeft kunnen verspreiden over de ganse wereld voor een virus dat nooit is bewezen te bestaan, is de ‘domme’ massa zover om nog meer in de grond getrapt te
worden door de omgekochte, corrupte politici en hun virologen via nog meer vrijheidsbelemmerende maatregelen door te drijven. Wanneer houden deze LANDVERRADERS
en VOLKSVERRADERS een keer op?
NOOIT! ALLE FASCISTISCHE REGERINGEN ZIJN PAS VERSTOMD ALS ZE WERDEN AFGESCHOTEN
OF OPGEPAKT EN OPGEHANGEN. NEEM MIJN RAAD NIET TE LICHT OP! WE HEBBEN HIERVOOR
DE ONDEROFFICIEREN EN LAGERE OFFICIERSRANGEN VAN POLITIE EN LEGER NODIG.
Zolang we hen niet kunnen overtuigen, zijn we gedoemd! Vergeet niet dat het
juist deze mensen zijn die alle ellende voor de kiezen krijgen en onze oorlogen
winnen. Zonder hen zijn we niet eens gewapend want daarvoor hebben deze communisten wel gezorgd. Er is niemand meer bewapend! Anders hadden ze dit NOOIT geprobeerd uit te halen met ons. En dat is juist het verschil tussen EUROPA en
AMERIKA! AMERIKA staat op de rand van een burgeroorlog doordat de Amerikaan gewapend is, terwijl de Europeaan zich neerlegt bij het ‘lot’!
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Dat is pas pathetisch! Als iedereen een keer de moeite zou nemen om de WAPENWET
volledig te doorgronden dan zouden ook hier in Europa genoeg vuurwapens zijn om
de regering en de GENERALE STAF van wat dan ook af te schieten! Dan zouden ook
wij geen enkele gewapende confrontatie uit de weg gaan. Dat is het juist! De
‘domme’ maatschappij is zo ontzettend gemakzuchtig geworden dat ze alleen nog
aanvaarden wat er via de VERWERPELIJKE, liegende media, zogenaamde WETENSCHAPPERS en corrupte POLITICI op hen toekomt!
PROFICIAT LEEGHOOFDEN! JULLIE CONTROLEREN NIET WAT AL DEZE LIEGENDE KLOOTZAKKEN
NALATEN TE ZEGGEN! BEKIJK VAN ALLES DE UITZONDERINGEN EEN KEER. DE REST IS ALLEMAAL ZEVER!
Doe een keer de moeite om de wapenwet te onderzoeken want we gaan vuurwapens
nodig hebben in de toekomst. Als ik u allen de pap in de mond geef, dan word ik
opgepakt omdat ik geweld propageer en, dat wil ik niet! Probeer ook voor dit gedoe GEEN mail te sturen want ik zal hierop niet antwoorden. Ik word gecontroleerd zoals alle ‘alternatieve’ media.
Doe het werk en houd elkaar op de hoogte via GAB.COM. De rest zoals Twitter,
Facebook en andere asociale media zijn volledig gecontroleerd door de 14 eyes!
Gebruik ook eens een alternatief OS, geen windows! Probeer Kodachi om contact te
zoeken met elkaar, of TAILS dat ook door journalisten in censurerende landen
wordt gebruikt, waar we straks ook toe zullen horen als we niet gaan ingrijpen!
Punt 4, de klant is de medische maffia. De medische maffia wordt geregeerd via
de WHO dat een gekocht onderdeel is van de VN, door mensen die ondermijning en
genocide in hun vaandel dragen zoals Bill Gates en zijn familie! De VN heeft
twee hoofdkantoren, een in Genève en een in New York. Daardoor hebben alle
pipo’s die voor de VN werken ook twee BAZEN die nu een pact hebben gesloten met
elkaar. Genève in Zwitserland is het hoofdkantoor van de Bank Maffia en New York
is de bakermaat van de Medische Maffia.

Bericht voor onze ‘virologen’
Ik weet dat jullie corrupt zijn. Besef goed dat jullie massamoordenaars zijn.
Ik ben ervan overtuigd dat jullie weten dat jullie uiteindelijk aan het kortste
eind zullen trekken! Niemand is machtiger dan HET VOLK! Jullie wedden op het
verkeerde ‘Rockefeller’ VARKEN! Jullie zijn de ‘EZEL’, en de beloften of het
vele geld, is en blijft de ‘wortel’. Gaat u echter ooit van deze wortel kunnen
genieten?
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Geef me het bewijs dat het ‘virus’ ooit voor de volle 100% werd geïsoleerd. Ik
kan hier duidelijk over zijn. Via een WOB verzoek heb ik zowel Amerika als Engeland gevraagd om de DNA sequentie te overhandigen voor onafhankelijk onderzoek.
Zij geven ruiterlijk toe dat HET COVID VIRUS niet bekend is! Ook Elke de Klerk
deed hetzelfde. Zij zegt er dit over:

Als ik nu alles op een rijtje zet krijgen we het volgende:
1. Het virus bestaat niet!
2. We worden al ongeveer een jaartje gedwongen om onder LOCKDOWN- en andere
vrijheidsberovende maatregelen te leven door medische- en politieke fascisten voor een niet bestaande ziekte!
3. Er is geen oversterfte dit jaar en ook opvallend is het feit dat er ineens
geen sprake meer is van griep. Niemand schijnt nog te overlijden aan kanker, hartfalen, beroerte en andere ouderdomskwalen. En dat terwijl het kalenderjaar 2020 is afgesloten met ondersterfte! Het lijkt erop dat, hoe
minder MENEER DOKTOOR recepten uitschrijft en zich met de ziekten van zijn
patiënten bemoeit mensen ineens langer gaan leven! Hebt u hiervoor een
verklaring? Want we zien hetzelfde fenomeen als artsen staken. Dan nemen
ineens, statistisch gezien, de levenskansen bij mensen met 17% toe!
4. De ganse wereldeconomie is afgebroken voor een hersenspinsel dat een andere, VERBORGEN AGENDA, dient!
5. Alle testen zijn waardeloos want een PCR test kan alleen een soort van
uitslag geven als de DNA sequentie bekend is! Erger nog, een DNA ‘test’ is
geen DIAGNOSEMIDDEL, het is een ‘fotokopieerapparaat’ voor DNA. Dus wat
willen jullie daaruit kunnen ‘lezen’. Ik weet wanneer ik opzettelijk belogen wordt!
6. Alleen KWAKZALVERS zoals u en alle andere propagandisten die dagelijks hun
doemverhalen loslaten over een NIET BESTAANDE ZIEKTE, durven te beweren
dat er een ‘killervirus’ ronddwaalt. Een virus dat nota bene nooit werd
geïsoleerd en spijtig genoeg worden er door MEDIA GOEBBELS TACTIEKEN toegepast om de niet wetende mensen op het verkeerde been te blijven zetten!
7. In eerste instantie werden de opgefokte leugenachtige cijfers van overledenen gebruikt. Toen dat uit de hand begon te lopen en steeds meer mensen
vragen gingen stellen om dat niemand iemand PERSOONLIJK kent die aan COVID
is overleden, zijn jullie begonnen met een vervalste test in te voeren die
voor 96% VALSE POSITIEVEN produceert terwijl de rest van de leugenachtige
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informatie bestaat uit VALSE NEGATIEVEN. Dit is geen insinuatie. DE TEST
DEUGT NIET!
8. Kunt u me ook uitleggen hoe een NIET BESTAAND VIRUS kan muteren? Ik zou
tevens graag de wetenschappelijke literatuur hierover bestuderen toch is
er niets over deze materie bekend. Nergens ter wereld.
Mijn voorlopige conclusie:
jullie helpen bewust mee aan het onderuit halen van de ganse economie met behulp van politiek en media. TOCH, denk goed na! Steeds meer mensen worden wakker. Ze gaan steeds meer vragen stellen die jullie niet kunnen beantwoorden omdat jullie de kant van de leugen hebben gekozen. Er is voor geen enkele leugenachtige kreet die jullie produceren bewijs te vinden.
Er bestaat geen COVID-19 virus. Zodoende kan er bovendien GEEN TEST, GEEN MUTATIE en ook GEEN VACCIN bestaan.

Over HET VACCIN
Er bestaat geen enkele farmaceutische industrie op de wereld die in minder dan
5 tot 8 jaar een volledig nieuw vaccin voor een tot op dat moment onbekende
ziekte kan produceren. Allen die dit (blijven) beweren zijn totaal onnozel of
staan op de loonlijst van degenen met de verborgen agenda waarvan genoemde
schreeuwers BEWUST een stukje script uitvoeren.
De schreeuwers in deze zijn politici, politiek partijen, universiteiten, hoge
ambtenaren, statistici bij ‘onderzoekbureaus’, allen die zo nodig met hun VIRUS
LEUGENS op televisie en in andere media moeten verschijnen, artsen die er het
zwijgen toedoen, advocaten die niet het onderste uit de kan halen, politie en
justitie die mensen beboeten en veroordelen.
En dit alles voor wat? Om ons allemaal in een tijdelijke ANDROÏDE te veranderen? Artificiële Intelligentie is een feit! Artsen, politici, advocaten, rechters en zelfs politieagenten kunnen allemaal worden vervangen door ROBOTS en andersoortige computers. Dit is geen zever. Dit is de werkelijkheid van alle dag!
Dus, ook jullie zullen vroeg of laat allemaal DE SPUIT krijgen. Wat jullie hiervoor moeten doen is simpel.
BLIJF HET VOLK GEWOON VERNEUKEN ZOALS JULLIE NU DOEN!
Niemand schijnt het gevaar van mRNA in het vaccin te (willen) begrijpen. Want
het mRNA is de KILLER! Iedereen die ooit zal worden gevaccineerd zal binnen twee
tot vijf jaar STERVEN aan een auto-immuunziekte door deze injectie van een
vloeistof met daarin mRNA. U zult zeker DE PIJP UITGAAN. KASJEWIJLEN, DE PIJP
AAN MAARTEN GEVEN, DOODVALLEN en nog zoveel minder mooie synoniemen en omschrijvingen voor een zeker toekomstig gebeuren waar we niet aan willen herinnerd worden!

Hoe werkt het vaccin met mRNA erin?
Wel bekijk onderstaand filmpje een keer, want duidelijker kan ik het niet zeggen en dan weet u ook dat IK niet alleen sta in mijn beweringen dat er een
VERBORGEN AGENDA bestaat die via DE VN en de WHO wordt uitgespeeld over heel de
wereld om ons (bijna) voltallig uit te moorden.
Politici, politieke partijen, artsenij, advocatuur, justitie en politie werken
hieraan mee. Of dit nu bewust is of niet, ze zijn medeschuldig aan de massamoorden die op dit moment al zijn gestart in verpleeg- en verzorgingstehuizen! Ook,
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ETIENNE VAN RATTINGEN
mogen we niet KIEZEN met welk vaccin we ons zouden willen laten vaccineren. Is
het omdat deze vaccins ook nog ras onderscheidend zijn gemaakt? Want elk ras
heeft zijn eigen unieke DNA en dus ook mRNA!

Bekijk de uitleg van Dr. Wakefield een keer over messengerRNA! Zeer verhelderend om het zo maar even te zeggen. Veel geluk in de toekomst met uw dodelijke
auto-immuunziekte!

HET HUIDIGE mRNA VACCIN IS NOG STEEDS IN TEST tot eind
2023. MEN HEEFT UW UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING NODIG OM U
TE VACCINEREN.
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