
ETIENNE VAN RATTINGEN
Als je bij politie, leger, inlichtingendienst, NAVO, EU of NATRES wil dan gebeurt er een antecedentenonderzoek,

maar iedere corrupte psychopaat kan politicus worden. Erger nog: deze liegende parasieten verzinnen de ‘wetten’!

Even in ‘t kort

Wat doen politici, media, medische maffiafabrieken
en al hun goed betaalde, corrupte en liegende gat-
likkers feitelijk?

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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Of ze begrijpen niet wat voor een schade ze hun
land en volk berokkenen, 

en dat maakt hen ontzettend achterbaks dom,

of ze begrijpen exact wat ze doen en dan kunnen we
terecht stellen, 

dat ze gevaarlijk, misdadig en moorddadig zijn!

Zie de kop van de Sovereign Indepen-
dent een keer. Een artikel van Gates
in 2011. De KOP is duidelijk ondanks
FACT CHECK commentaar en het gebeurt
NU! Ook Reuters heeft geprobeerd be-
roemde mensen in diskrediet te bren-
gen. Nu weten wat dat deze pandemie
WEL WERD GEPLAND en we hebben  ALLE
bewijzen hiervoor!

In  beide  gevallen  hebben  we  het
recht om al deze  ‘toneelspelers’ op
een zijspoor te zetten. 

Ja, dat klinkt naar een burgeroorlog
maar hoe willen we anders nog kunnen
winnen van  deze massamoordenaars  en
genocideplegers? 

Nog  wat  meer  rechtszaken  beginnen
die één voor één door corrupte rech-
ters naar de prullenmand worden ver-
wezen?  Kijk  ook  even  naar  dit
filmpje!

Het wordt stilletjes aan tijd voor actie!
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http://echtekrant.be/films/Families_are_starting_to_tell_their_stories_of_loved_ones_killed.MP4
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-newspaper-idUSKBN27X2VR
https://factchecknederland.afp.com/citaat-bill-gates-krant-uit-2011-gaat-over-verminderen-bevolkingsgroei-niet-verminderen-van-de
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