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Week-6-6-2022-12-6-2022
De leugens regeren al 2 jaar onbekommerd en velen geloven de
BEROEPSLEUGENAARS

En gaat het niet snel genoeg voor alle westerse onnozelaars die de weg kwijt
zijn? D.w.z. dat Rusland namelijk 125.000km2 heeft bevrijd van de KIEV nazi’s
die Russisch sprekende burgers al 8 jaar lang proberen uit te moorden. De Russen
gingen echter heel erg voorzichtig te werk om zeker te zijn dat ze geen burgers
zouden doden of verwonden. Laten we even anders zien naar die 125.000 km2 die is
bevrijd! Het komt overeen met: 41% van Italië, 35% van Duitsland, 23% van Frankrijk en zelfs gans Hongarije en nog 34% meer land ergens anders. En dit met
slechts 8% van alle manschappen en materiaal dat het Russische leger bezit.

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als jouw vaccinatie werkt, waarom MOET ik er dan een nemen? En, als jouw vaccinatie NIET werkt, waarom ZOU ik er
dan een nemen?
Laat het even bezinken! Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we een ziekte die we niet hebben,
overbrengen op hen die er wel tegen zijn ingeënt ! Is dat niet FANTASTISCH? We leven toch in een wondere wereld, niet?
Voor alle zekerheid heb ik vandaag een aspirientje genomen zodat mijn lezers geen hoofdpijn krijgen! We doen het tenslotte
voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!
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Hier een woordje aan alle corrupte politieke idioten die Nederland ‘runnen’ als
KONTNEUKERS van NAZIKLAAS De Travestiet.
Wat België betreft, daar lopen ze nog en paar maanden achter wat de installatie
van Volkstribunalen betreft!

Berichten uit Oekraïne
Vandaag is 97% van het grondgebied van de Volksrepubliek Lugansk bevrijd.
Woonwijken van Severodonetsk zijn volledig bevrijd. De overname van het industriegebied en de aangrenzende nederzettingen gaat door. Het offensief in de
richting van Popasnaya is in volle gang.
51 eenheden van buitenlands militair materieel zijn vernietigd gedurende de
laatste 10 dagen van de speciale militaire operatie.
In vijf dagen hebben 126 militairen van de Strijdkrachten van Oekraïne zich
overgegeven, hun totale aantal is 6.489 mensen.
In Mariupol worden de water- en elektriciteitsvoorziening van de woonwijken in
etappes hersteld, de straten worden ontruimd en de eerste sociale voorzieningen
zijn gaan functioneren.
De Azovstal-fabriek, met inbegrip van de ondergrondse installaties, is volledig
ontmijnd.
De zeehaven van Berdyansk is weer in gebruik genomen. In opdracht van de opperbevelhebber zijn ze klaar om graan te laden in deze havens.
De grootste kerncentrale van Europa, Zaporozhye, die tot de helft van alle nucleaire stroomopwekkingscapaciteit van Oekraïne kan opwekken, functioneert normaal.
33 kolenmijnen, 2 olievelden en 14 gasvelden die tijdens de speciale militaire
operatie door de Volksrepublieken van Lugansk en Donetsk zijn overgenomen, werken nog steeds normaal. In de bevrijde gebieden bevindt zich 57% van de staalproductiecapaciteit van Oekraïne.
Terwijl ze zich terugtrekken, proberen de Oekraïense nationalisten zoveel mogelijk schade toe te brengen aan deze industrieën. Het Russische leger neemt op
zijn beurt, terwijl het de Donbass bevrijdt, industriële faciliteiten onder zijn
bescherming, waardoor het potentieel voor de ontwikkeling van de economie van de
regio behouden blijft.
Gezamenlijke inspanningen van het Russische ministerie van Defensie en de Russische spoorwegen hebben de voorwaarden geschapen voor de hervatting van een
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volwaardig verkeer tussen Rusland, de Donbass, Oekraïne en de Krim op zes spoorwegtrajecten.
Het herstel van de vervoersinfrastructuur en de watervoorziening schept gunstige voorwaarden voor de ontwikkeling van de landbouwsector in de bevrijde gebieden.
Meer dan 27.000 ton goederen zijn overgedragen aan de burgerbevolking.
Tijdens de zomertrainingsperiode zal speciale aandacht worden besteed aan nieuwe manieren om gevechtsoperaties uit te voeren, gebaseerd op de ervaring van de
speciale militaire operatie en andere gewapende conflicten, het tactisch schieten van het leger en de eerste hulp op het slagveld.
47 oorlogsschepen, boten en onderzeeërs zullen deelnemen aan de Main Naval Parade die op 31 juli in Sint-Petersburg zal worden gehouden. Ook zal voor het
eerst de vrouwelijke bemanning van de patrouilleboot Raptor aan de parade deelnemen.

Geen goedaardige verklaring: Drie duidelijke bewijzen dat COVID spuiterij niets met gezondheid te maken
heeft
Als het om de volksgezondheid zou gaan, zijn er drie groepen waaraan je deze
zogenaamde vaccins niet zou geven.
- Degenen die zijn besmet en hersteld. Er is geen discussie, zelfs niet met regeringen en hun adviseurs, dat die mensen nu immuun zijn.
- Zwangere vrouwen. Thalidomide heeft ons laten zien dat zich ontwikkelende
foetussen niet beschermd zijn in de baarmoeder van de moeder, maar in feite op
bepaalde momenten zeer kwetsbaar zijn voor chemische bedreigingen van buitenaf.
- Gezonde jongeren. Twee jaar later kunnen wetenschappers nog steeds geen voorheen gezond kind vinden dat COVID opliep en als gevolg daarvan overleed.

Dr. Mike Yeadon: "Als het om de volksgezondheid
ging, had je niet gedaan wat ze nu doen, en je
kunt geen goede verklaring bedenken."
We worden dus genaaid door de corrupte politiek en de zakkenvullende farmafascisten! En, wat zeggen ze al jarenlang?

Dat we met teveel zijn hier op deze wereld!
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Het is pertinent NIET waar. Berekeningen door ONAFHANKELIJKE wetenschappers
zijn al meerdere malen gedaan en komen tot volgende vaststelling:
Men kan alle mensen op aarde onderbrengen in de staat Alaska. Als je alle gezinnen een huis geeft kunnen ze nog 1 hectare grond erbij krijgen om zichzelf te
bedruipen met de meest basische grondstoffen die ze nodig hebben?
Nog vragen? Dat al die oude en rijke zakkenwassers en strontbalen zoals Soros
en Kissinger zichzelf eens van kant maken. Als je het hebt over overbodige meeeters in deze wereld dan is het wel DAT SOORT TUIG!

JUSTITIE betekent RECHTVAARDIGHEID. Toch, door de
corruptie onder alle benoemde rechters kan men van
rechtvaardigheid en waarheidsvinding niet langer
spreken!
Daarom moet deze justitiële clownsshow ook gepasseerd worden. In, de nabije
toekomst zal er een volksjury geraadpleegd worden die geschoeid is op ons cultureel en gewoonterecht, gebaseerd op internationaal strafrecht en internationaal
oorlogsrecht/krijstucht!
Het zijn niet de gebruikte woorden maar uitsluitend de daden die spreken. En
als we naar de daden van politici, politie en justitie kijken dan kunnen die gevoeglijk allemaal op de schop!

Waar gaat de door EU geweigerde olie naar toe?
De olie die de EU niet langer WIL afnemen van Rusland, vloeit nu volledig naar
India dat zichzelf volledig heeft afgescheiden van WEF, WHO en het SWIFT banksysteem. India doet alleen nog zaken via het BRICS systeem waar het ook een van
de initiatiefnemers voor was, samen met Rusland, Brazilië en Zuid-Afrika.
Iedere idioot die nog denkt dat deze door politieke onnozelaars uitgeroepen
sancties van enige betekenis zijn voor Rusland, koopt u een touw en verlos ons
van u! Politici inclusief!
Oeps, en dat dit nog: https://www.worldunity.me/twee-officiele-onderzoekenbewijzen-een-verband-tussen-hersenziekte-en-de-experimentele-covid-19-prikken/
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‘Onbaatzuchtige’ schenkingen belastingtechnisch uitgelegd
voor de leek
Ik durf te wedden dat je denkt wie ter wereld zou 43 miljoen betalen voor een
schilderij dat je voor 30 euro kan maken.
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Sta me toe uit te leggen hoe dit gaat.
Miljonair verdient 43 miljoen in 2022
Hij huurt een kunstenaar om ‘kunst’ te maken voor 25.000 euro.
Artiest zet een streep op doek.
Miljonair bedankt kunstenaar, en laat kunst taxeren door een taxateur die in
dezelfde vriendenkring zit.
Taxateur waardeert kunstwerk op 43 miljoen
Miljonair doneert 43 miljoen kunstwerk aan museum om 43 miljoen belasting af te
laten schrijven
Miljonair betaalt geen belasting in 2022.

Belastingtechnisch hebben wij, de normale belastingbetaler, deze profiteur / oplichter en parasiet / dief zijn ‘DONATIE’ betaalt!
Zo werkt ‘het systeem’ dus altijd in het profijt van rijk&machtig!

De volgende landen het hebben WHO-slavenverdrag ver-

worpen:

Algerije, Angola, Equatoriaal-Guinea, Ethiopië, Benin, Botswana, Brazilië, Burkina Faso, Burundi, China, Ivoorkust, Eritrea, Eswatini, Gabon, Gambia, Ghana,
Guinea, Guinee-Bissau, India, Kameroen, Kaapverdië, Kenia, Comoren, Congo, Democratische Republiek van Congo, Republiek van Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritanië, Mauritius, Mozambique, Namibië, Niger, Nigeria, Rwanda,
Rusland, Zambia, São Tomé en Príncipe, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Zuid-Soedan, Tanzania, Togo, Chad, Uganda, Westelijke Sahara, Centraal-Afrikaanse Republiek
En dit ondanks het feit dat 12 van de 13 amendementen uit het WHO-verdrag zijn
geschrapt. Brazilië gaat zelfs zo ver dat het zegt dat het liever uit de WHO
stapt dan dit duivelse verdrag te ondertekenen.Is het niet SCHANDELIJK dat er
geen enkel westers land op de lijst staat? In ieder geval kunnen we nu ons onderzoek beginnen als we nog weg willen!
medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als jouw vaccinatie werkt, waarom MOET ik er dan een nemen? En, als jouw vaccinatie NIET werkt, waarom ZOU ik er
dan een nemen?
Laat het even bezinken! Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we een ziekte die we niet hebben,
overbrengen op hen die er wel tegen zijn ingeënt ! Is dat niet FANTASTISCH? We leven toch in een wondere wereld, niet?
Voor alle zekerheid heb ik vandaag een aspirientje genomen zodat mijn lezers geen hoofdpijn krijgen! We doen het tenslotte
voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

tinus: van de familie van rattingen

Gepensioneerde en gepassioneerde Onderzoeksjournalist medische wetenschappen
Oud commando: niet gemaskerd, niet gemuilkorfd, niet gevaccineerd, niet bang
Correspondance Diplomatique ID: 13.414 – IPP

Wist u dit al? Allemaal wordt gedoogd door uw FASCISTISCHE EU/NAVO/VS regeringen en hun randdebielen
die een derde wereldoorlog willen uitlokken!
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De randdebielen die ons ‘regeren’ denken toch niet dat IEDEREEN even IDIOOT
is dan zijzelf?
Wat gaan jullie doen als Rusland zijn SU-57 inzet, onnozelaars?
Jullie zullen en MOETEN de bevolking uitroeien. Indien het lukt langs links
dan maar langs rechts, niet?
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De Jonge heeft het lang kunnen tegenhouden, maar nu
hebben de WOB verzoeken eindelijk voor openheid gezorgd:
1. M o n d k a p p l i c h t: geen enkele
g e d r a g s b e ï n v l o e d i n g
c o d e)
2. R I V M

m e d i s c h e

grond, maar slechts

(verboden volgens de N e u r e n b e r g

is gepusht om gewenste uitkomsten te geven

3. B N - e r s
en i n f l u e n c e r s zijn betaald om de p r i k p r o p a
g a n d a kracht bij te zetten
4. N a t i o n a a l
C o ö r d i n a t o r T e r r o r i s m e
B e s t r i
j d i n g
en
D e f e n s i e
zijn ingezet om (kritische) m e n s e n in
de gaten te houden
5. Geen enkele m a a t r e g e l (l o c k d o w n, a v o n d k l o k) heeft
bijgedragen aan i n p e r k e n van v e r s p r e i d i n g van het ‘v i r u s’

Hopelijk weten voldoende mensen zich te herinneren als in het najaar de zoveelste v a r i a n t uit de hoge hoed wordt getoverd en er weer allerlei v r i j h
e i d s b e p e r k e n d e m a a t r e g e l e n
worden genomen.
Hopelijk zegt het

v o l k

dan wel m a s s a a l

‘nee’

tegen de onzin.

Het is allemaal op te zoeken.
https://wobcovid19.rijksoverheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-openbaarheid-van-bestuur-wob
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Doodstraf
feit

westerse

huurlingen

in

Oekraïne

is

een

Wat hadden ze dan eigenlijk gedacht. De Oekraïense regering voert al sinds 2014
een burgeroorlog tegen de regio Donbass waar 14.000 burgers, meestal ouderen,
vrouwen en kinderen, het slachtoffer van geworden zijn. Dat ze de doodstraf
krijgen is niet meer dan normaal! Ze hebben en hadden daar niets te zoeken. Het
was en is nog steeds een intern Russisch conflict omdat de Oekraïense grenzen
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nooit werden bevestigd door de VN. Oekraïne is nog steeds een PROVINCIE van RUSLAND.
BEGREPEN OETLULLEN OVERAL?
Dit is waar ik vanaf het eerste moment voor heb gewaarschuwd. HET IS GEEN OORLOG. HET IS ZELFS GEEN BURGEROORLOG. Dit is een intern conflict tussen Rusland
en een afvallige provincie die afhankelijk wil worden en daarom de ‘Russen’ en
Russisch sprekenden die zich onafhankelijk hebben verklaard omdat ze het niet
zagen zitten, in hun land al meer dan 8 jaar afmaken!
8 jaar op burgers schieten en veel medailles en oorkonden krijgen is heel wat
anders dan nu geconfronteerd worden met een van de best getrainde legers in de
wereld. Deze ‘oorlog’ is verloren. Voor Oekraïne en het westen. Begin maar vast
jullie wonden te likken! DIT IS WAT ER WERKELIJK AAN DE HAND IS! DE REST IS ZEVER MET BAKSKES!
De regering liegt, de media liegt en dan ineens als hun ‘onderdanen’ waarvan ze
de mensen die door hun laag IQ of naïef vertrouwen het meest vatbaar zijn voor
propaganda nu de doodstraf tegemoet zien komen ze nog wat meer zever ophangen.
Het is erg, de doodstraf.
Maar elke lul in de regering en bij de media horen de doodstraf te krijgen voor
alles wat ze ons de laatste jaren hebben aangedaan terwijl er NIETS aan de hand
was. Er was nooit een virus en de PCR test was vanaf het eerste moment oplichting. Een frauduleuze test die de ‘pandemie’ heeft veroorzaakt! Er is zelfs geen
oorlog in Oekraïne. Het is een normaal dispuut tussen ‘moeder’ en een ongehoorzaam kind! Er wachten nog meer territoriale geschillen in de toekomst!
Zou KBC betalen met Rothschild zijn schijtpapier
hetgeen wij ‘geld’ of ‘euro’ noemen, of met goud?
Ik ben zo ontzettend benieuwd.
En niemand bij KBC die het me wil vertellen?
Hoe erg!
In ieder geval. KBC kan de deal vergeten. Teveel
Rothschilds hebben hier in België alles te vertellen. Rusland heeft nog niet zolang geleden alle
Rothschilds buiten getrapt.
Luister een keer naar deze audio file vanuit de
Rockefeller Foundation die werd opgericht met
Rothschild ‘geld’.

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als jouw vaccinatie werkt, waarom MOET ik er dan een nemen? En, als jouw vaccinatie NIET werkt, waarom ZOU ik er
dan een nemen?
Laat het even bezinken! Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we een ziekte die we niet hebben,
overbrengen op hen die er wel tegen zijn ingeënt ! Is dat niet FANTASTISCH? We leven toch in een wondere wereld, niet?
Voor alle zekerheid heb ik vandaag een aspirientje genomen zodat mijn lezers geen hoofdpijn krijgen! We doen het tenslotte
voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

tinus: van de familie van rattingen

Gepensioneerde en gepassioneerde Onderzoeksjournalist medische wetenschappen
Oud commando: niet gemaskerd, niet gemuilkorfd, niet gevaccineerd, niet bang
Correspondance Diplomatique ID: 13.414 – IPP
Er is heel wat minder onderzoek gedaan dan u van mij gewend bent. Dit komt omdat ik op dit moment bezig ben met mijn afstudeerthesis om mijn studie rechten
af te ronden.
Er zal in de toekomst een BLOG worden toegevoegd aan mijn website echtekrant.be
waar u alle bewijzen op rij kunt consulteren.
Doordat ik GEEN advocaat wil worden omdat ik hiervoor stage moet lopen om uiteindelijk bij een orde te worden geïntroduceerd, zodat je aan de leiband kunt
worden gelegd, heb ik ervoor gekozen als onbezoldigd, onafhankelijk en gepensioneerd jurist door het leven te gaan.
Mijn specialisaties zijn: internationaal strafrecht, EVRM en internationaal
oorlogsrecht! Deze kunnen ook geïntroduceerd worden in echte volkstribunalen onafhankelijk van het bestaande landelijk, justitieel netwerk, waarna de uitspraak
over de ganse wereld geldend is!
De komende tijd zal ik u op de hoogte blijven houden over de WERKELIJKE situatie in Oekraïne. Verder zult u mijn website stelselmatig zien veranderen omdat
we nu voor de volle 100% achter de staatsmaffia en hun (inter)nationale organisaties aangaan met hun zogenaamde experts!

Je hoeft geen leeuw te zijn om te winnen. Gewoon een ruigpoot met moed en een
helder werkend verstand kan ook! Zelfs op de achtergrond kun je ontzettend veel
werk verrichten die mensen op de voorgrond kunnen helpen het huidige ‘regerende’
Europese fascisme en nazisme te overwinnen.
medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als jouw vaccinatie werkt, waarom MOET ik er dan een nemen? En, als jouw vaccinatie NIET werkt, waarom ZOU ik er
dan een nemen?
Laat het even bezinken! Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we een ziekte die we niet hebben,
overbrengen op hen die er wel tegen zijn ingeënt ! Is dat niet FANTASTISCH? We leven toch in een wondere wereld, niet?
Voor alle zekerheid heb ik vandaag een aspirientje genomen zodat mijn lezers geen hoofdpijn krijgen! We doen het tenslotte
voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

