
ETIENNE VAN RATTINGEN

Een Kijkje Achter De Schermen

We zullen nu met regelmaat verslag moeten doen van allerlei activiteiten van
militaire eenheden ter land, ter zee en vooral in de lucht. Er rommelt iets ach-
ter de frontlinies, wat maar op één gebeurtenis kan duiden: de totale ineenstor-
ting van de gigantische financiële fraude door het Centrale Bankensyndicaat en
het verpieteren van de geënsceneerde “Corona crisis” en vaccinatie hoax.

Op 9 mei is achter de schermen de nieuwe US Note in de ratio 1 : 1 aan de goud-
prijs gekoppeld. Vele valuta zijn gevolgd, de EURO niet, aangezien op de EURO
geen weging kan worden toegepast. De dekking van de EU valuta is weggevaagd nu
door grote marktpartijen en niet-EU staten beslag is gelegd op de reserves (pen-
sioenfondsen). Dit betekent een onontkoombare economische ravage in dit wereld-
deel.

Het koppelen van goud aan de US Note maakt de Bretton Woods (1944) Petrodollar
waardeloos en daarmee het Centrale Bankensyndicaat overbodig. Alleen legitiem
verworven vermogen kan 1 op 1 tegen de nieuwe valuta worden ingewisseld. Als de
EURO valt, kan in Nederland de Gulden weer in ere worden hersteld. Tot die tijd
kunnen we het best US Notes aanschaffen.

Strafrechtelijke aanklacht ingediend tegen de National 
Corona Task Force van Zwitserland.
Voorzitter Martin Ackermann wordt beschuldigd van misleiding en systematische
manipulatie. Verscheidene verenigingen, belangengroepen en particulieren uiten
ernstige beschuldigingen aan het adres van het hoofd van de task force Corona,
Martin Ackermann, en anderen. Ze hebben een strafrechtelijke aanklacht inge-
diend.

De ingediende strafrechtelijke aanklachten tegen de Zwitserse Corona Task Force
zijn, onder andere, (1) ongeloofwaardige capaciteitsprognoses van de IC units,
(2) manipulatie van IC bezettingsgegevens, (3) onjuiste voorstelling van zaken
met betrekking tot de ziekenhuisopnames en idem sterfgevallen, (4) het steeds
veranderen van de argumentaties voor lockdowns en andere maatregelen. Strafrech-
telijke aanklachten tegen het hoofd van de Zwitserse Covid-19 task force zijn
ingezet wegens het opzettelijk en met succes angst aanjagen van het publiek.

Verenigde Staten Fauci gedumpt
Het gerucht gaat dat FAUCI’s crisisteam langzaam maar zeker aan het imploderen
is en dat de directeuren van NIH & NIAID beginnen te zingen als kanaries. Mede-
werkers hebben de afgelopen dagen debriefings gehad en verschillende servers met
databank gegevens zouden zijn overgenomen. Door wie is niet bekend, wellicht
heeft het Pentagon nu ingegrepen. Zelfs in de mainstream media wordt al melding
gemaakt van de tegenstrijdigheden en onderzoek naar het “Wuhan virus” welke zou
zijn ontsnapt uit een door de VS gefinancierd onderzoekslaboratorium in China
onder regie van Fauci. Deze wist overigens in 2017 al te melden dat de regering
Trump door een pandemie zou worden geteisterd.

Militairen zijn wereldwijd zeer actief en er is veel gaande achter de schermen
in landen als de UK, Duitsland en Zwitserland. Opvallend veel militaire trans-
porten naar IJsland, de Azoren en Kreta. Daar zijn blijkbaar de Gitmo-filialen
gevestigd.
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Duitsland onder curatele
Op het moment dat Merkel de nieuwe ILLEGALE zogenoemde “Ermächtigungs” wet on-
dertekende die twee weken geleden als de nieuwe Infectiewet in Duitsland werd
geïmplementeerd, werden op hetzelfde moment de Neurenberg Codes geactiveerd. Dit
heeft ervoor gezorgd dat SHAEF (Bezettingsregime) actie moest ondernemen. Met
der ondertekening van deze wet zijn de Bondsregering en de Bondsdag buiten wer-
king gesteld en heeft SHAEF het bewind voor het Duitse bezette gebied overgeno-
men. Het team Fuellmich heeft hierdoor ruim baan om de procedure onder bescher-
ming van SHAEF in Duitsland over de volle breedte uit te rollen.

US Navy Amphibious Ready Group (ARG)

Een detachement US Marines iets boven de Schotse kust, wat moet dat daar? Ie-
dereen die nu nog gelooft, dat hier wat leuke oefeningen aan de gang zijn, moet
aan zijn huiswerk beginnen. Ettelijke bataljons mariniers – duizenden manschap-
pen – inschepen en maanden aan boord houden is hoogst onwaarschijnlijk. Vaart
dat eskader de Noordzee binnen, dan weten we hoe laat het is.

Dus wanneer komen die aan land en waar? 

Politici en Medische maffia … HUIVER!

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als ik door een wet gedwongen word verkeerd te doen om goed te kunnen doen, leef ik in een land dat wordt geregeerd door

regelrechte criminelen, dictators en fascisten! Na herziening ook nog: massamoordenaars en genocideplegers!


	Een Kijkje Achter De Schermen
	Strafrechtelijke aanklacht ingediend tegen de National Corona Task Force van Zwitserland.
	Verenigde Staten Fauci gedumpt
	Duitsland onder curatele
	US Navy Amphibious Ready Group (ARG)


