
ETIENNE VAN RATTINGEN

Het tij is aan het keren

Een groot aantal ontwikkelingen wijst nu op de Fall of 
the Cabal. We zetten ze voor jullie op een rij. 
1. In Nederland moet het kabinet onder extreme druk de Covid-terreur afbouwen.
Het tijdperk-Rutte komt ten einde: hij heeft alle steun verloren. De wanhoop van
het systeem blijkt uit de acties van Justitie tegen o.a. Dieuwke Pama en Micha
Kat.

2. In Frankrijk komt er geen vaccinatie-paspoort, geheel in strijd met de agen-
da van de NWO-agenda 2030.

3. Ook in Spanje wordt de Covid-terreur in ijltempo afgebouwd na een sensatio-
nele overwinning van de Patriotten in verkiezingen in Madrid. Geen vaccinatie-
paspoort en geen gedwongen pcr-testen bij binnenkomst zijn de berichten nu.

4. Sensationeel is de val van Bill Gates en diens steeds sterkere koppeling aan
Epstein. De toon in de MSM waar hij tot nu toe onkwetsbaar was is aan het om-
slaan.

5. De juridische Arizona kiesfraude audit leidt onvermijdelijk tot de val van
Joe Biden en zijn deep-state regering.

6. Koningin Elizabeth van Engeland heeft in haar toespraak laten zien te worden
aangestuurd door de patriotten die Trump zijn verkiezing aan het rechttrekken
zijn door aan te kondigen voor het UK dat alles zal worden gecontroleerd zodat
het duidelijk  is dat het voor de deep-state ook in Engeland onmogelijk wordt
verkiezingen te vervalsen.

7. In Frankrijk laat het leger steeds openlijker zien de deep-state regering
van Macron niet langer te accepteren.

8. Boris Johnson kondigt ook in het UK het einde aan van de Covid-terreur.

9. Meerdere quotes van Donald Trump wijzen duidelijk op een spoedige terugkeer
naar het Witte Huis.

10. Steeds meer druk gaat uit van de misdaden tegen de menselijkheid en kinde-
ren begaan door de elite vanuit o.a de zaken Epstein/Maxwell, Jaap van Dissel,
Clinton Foundation.

11. Het wordt steeds duidelijker dat de vaccinatie-genocide aan het mislukken
is: te veel mensen weigeren de spuit.

12. De oorlog in Israël en ook de hack op de oliepijplijn in de VS, met als ge-
volg grote schaarste aan benzine, wijzen op een beslissende ommekeer in de we-
reld.

Het ziet er naar uit dat de vrijheidsstrijders aan het winnen zijn. Maar opge-
past een gewonnen veldslag is nog geen gewonnen oorlog!

De strijd gaat door!

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!
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