
ETIENNE VAN RATTINGEN

Smalende boodschap voor de ‘ongeletterden’
onder ons

"Het Chinese biologische laboratorium in Wuhan is eigendom van Glaxosmithkline,
dat (overigens) eigenaar is van Pfizer!" (degene die het vaccin tegen het virus
maakt dat (overigens) gestart is in het Wuhan Biological Lab en dat (overigens)
gefinancierd is door Dr. Fauci, die (overigens) het vaccin promoot!

"GlaxoSmithKline wordt (incidenteel) beheerd door de financiële divisie van
BlackRock, die (incidenteel) de financiën beheert van de Open Foundation Company
(Soros Foundation), die (incidenteel) het Franse AXA beheert! (Rothschild)

"Soros" is (incidenteel) eigenaar van het Duitse bedrijf Winterthur, dat (inci-
denteel) een Chinees laboratorium in Wuhan bouwde en werd gekocht door het Duit-
se Allianz, dat (incidenteel) Vanguard als aandeelhouder heeft, dat (inciden-
teel) aandeelhouder is van “BlackRock”, dat (incidenteel) centrale banken con-
troleert en ongeveer een derde van het wereldwijde beleggingskapitaal beheert.
(Rockefeller en Rothschild)

"BlackRock" is ook (overigens) een grootaandeelhouder van MICROSOFT, eigendom
van Bill Gates, die (overigens) aandeelhouder is van Pfizer (dat - weet u nog?
een wondervaccin verkoopt) en (overigens) nu de belangrijkste sponsor is van de
Werelgezondheidsorganisatie! (Rockefeller)

Nu begrijpt u (terloops) hoe een dode vleermuis, verkocht op een dieren- en vis-
markt in China, de GEHELE PLANEET heeft besmet!

OPROEP AAN ALLE RESTAURANTHOUDERS
De mensen die je nu toe gaat laten met een negatieve test of een bewijs dat ze
gevaccineerd werden, zijn de mensen die je met plezier failliet hadden zien gaan
en zijn een jaar niet buiten geweest. Degenen die niet zijn gevaccineerd hebben
al die tijd gestreden om jullie restaurants open te houden.

De mensen die jullie al die tijd open hebben gehouden door ‘take away’ en dat
soort zaken zijn de mensen die jullie nu gaan bannen. Onder ons gezegd, dat doen
jullie geen twee keer.

Jullie laten ons niet toe, dan kunnen jullie straks ook jullie zaken op jullie
buik schrijven want dan koken we wel zelf! Dat zijn we trouwens al gewend. En we
maken van een dagwandeling gelijk een pick-nick!  Zelfs als jullie restaurants
geopend zijn!

Denk goed na! In België zijn ALLE coronamaatregelen ONGRONDWETTELIJK en zolang
het Grondwettelijk Hof deze uitspraak niet heeft genihiliseerd kan niemand jul-
lie verplichten tot iets. Daarnaast kan België NIET BEWIJZEN dat het virus be-
staat of ooit heeft bestaan. 

Luister niet naar dat soort zakkenvullers zoals Van Ranst want die ziet jullie
als een stelletje RANDDEBIELEN die hij alles kan wijsmaken!

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!


	Smalende boodschap voor de ‘ongeletterden’ onder ons
	OPROEP AAN ALLE RESTAURANTHOUDERS


