
ETIENNE VAN RATTINGEN
Als u nog steeds denkt dat politici onze problemen gaan oplossen, geef ik u de raad om u af te vragen waarom deze

politieke corrupte communistische gatlikkers in de eerste plaats alle problemen hebben veroorzaakt!

Gezonde piloten sterven als vliegen na de
zogenaamde vaccinatie wat in feite een
onvervalst GENETISCH EXPERIMENT is!

Een kritisch onderzoek naar alle facetten

Er doen zich steeds meer vreemde incidenten voor in de luchtvaartwereld. In een
week tijd stierven vier piloten van British Airways, vermoedelijk als gevolg van
bloedstolsels. Daarnaast zag American Airlines zich genoodzaakt honderden vluch-
ten te schrappen omdat het personeel zich massaal ziek heeft gemeld. Wat is er
aan de hand?

British Airways stelt dat er geen verband is tussen de coronavaccinatie en de
plotse dood van de vier piloten. Gezondheidseconoom Jane Ruby dook in de precai-
re kwestie en zei in de Stew Peters Show dat ook drie piloten van het Amerikaan-
se Delta Airlines kort na de vaccinatie zijn gestorven, maar dat niemand toegang
krijgt tot hun medische gegevens.

Vrachtpiloot valt flauw in Canada
Daarnaast viel in Canada een vrachtpiloot flauw op de landingsbaan. Hij moest
per stretcher worden afgevoerd, liet Ruby weten. “Godzijdank werd de vlucht ver-
schoven.”

Ze kreeg ook een document onder ogen waaruit blijkt dat United Airlines piloten
betaald heeft om zich te laten inenten. Als ze voor 1 juni het coronavaccin zou-
den halen, kregen ze de volle mep, ongeveer 2000 dollar. Ook American Airlines
en Delta Airlines boden hun piloten een zak geld in ruil voor een prik. Veel
keus hebben ze overigens niet. Als ze het vaccin weigeren, is de kans groot dat
ze worden ontslagen, blijkt uit het document.

Tikkende tijdbommen
Vier dode piloten binnen een week en de media zwijgen als het graf. “Deze men-
sen zijn tikkende tijdbommen,” waarschuwde presentator Stew Peters. Hij verwacht
dat het alleen maar erger wordt. Hoelang gaat het nog duren voordat gevaccineer-
den niet meer mogen reizen per vliegtuig nu dit bekend is gemaakt? 

Hier de link naar de reportage!

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!

https://abcnews.go.com/amp/Politics/american-airlines-cancels-hundreds-flights-amid-staffing-maintenance/story?id=78388482
http://echtekrant.be/films/BREAKING!%20Leaked%20Airline%20Documents%20Reveal%20HORRIFIC%20Details%20About%20&apos;Vaccinated&apos;%20Pilots.mp4
http://echtekrant.be/films/BREAKING!%20Leaked%20Airline%20Documents%20Reveal%20HORRIFIC%20Details%20About%20&apos;Vaccinated&apos;%20Pilots.mp4
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Ik vraag me af of alle vliegmaatschappijen nog voor de zomervakantie alle ge-
vaccineerden gaan weren van hun vluchten. Volgens mij maakt zo’n plan een grote
kans om de mensen gewoon te koeioneren die al gevaccineerd zijn. Geen enkele ge-
vaccineerde is vrij, ze hebben zich allemaal nog aan de zelfde restricties te
houden dan alle niet-gevaccineerden! Dus wat is het verschil? NIETS! Daarbij mag
geen enkel gevaccineerde nog bloed geven en, dat zou hen serieus tot nadenken
moeten stemmen. Doen ze dat? We zullen zien! In ieder geval zullen er niet veel
operaties meer kunnen doorgaan als er een knijpend tekort aan bloed komt. Wat ik
zie is, dat alle gevaccineerden aan alle kanten in de val zitten. Alle beloften
die onze corrupte parasitaire politici ooit hebben beloofd lijken nu alleen maar
te berusten op LEUGENS. 

Dat noopte me om even wat met cijfers op de proppen te komen! Alle gegevens
zijn namelijk op internet te vinden. En, die spreken alle idioten die dagelijks
met hun leugenachtige smoel op televisie verschijnen op zeer harde wijze tegen!

De niet tegen te spreken werkelijke cijfers
Duizelingwekkende cijfers werden opgetekend van patiënten die de injectie kre-
gen toegediend die werd vervaardigd door AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna
en Janssen Pharmaceuticals (Johnson & Johnson).

Uit het rapport blijkt dat het vaccin van AstraZeneca naar verluidt het groot-
ste aantal verwondingen heeft veroorzaakt (793.036), waarvan de algemene aandoe-
ningen en aandoeningen van het zenuwstelsel de twee ernstigste bijwerkingen zijn
die tot de meeste doden en verwondingen leiden.

BioNTech’s Pfizer werd verantwoordelijk gehouden voor 7.420 doden en 560.256
gewonden.

Ondertussen werd gemeld dat Moderna’s vaccin 4.147 mensen om het leven had ge-
bracht en 122.643 anderen kregen een post-vaccinatiereactie.

Het Janssen-vaccin van Johnson & Johnson lijkt nog steeds het veiligste vaccin
te zijn op basis van de gegevens, waaruit echter blijkt dat het bedrijf tot nu
toe toch ook nog verantwoordelijk is voor 541 doden en 33.331 verwondingen.

Daar ik niet gok met mijn leven of gezondheid raad ik verder iedereen aan om
NIET om een GENETISCHE EXPERIMENTELE SPUIT te gaan. DIT IS GEEN VACCINATIE! Om
de DOOIE DOOD niet!

Dit is de gok in cijfers. 50% kans dat u er serieuze verwondingen aan gaat over-
houden als u al blijft leven. Is een experiment u zoveel waard? En dat allemaal
voor een virus dat NIET BESTAAT! Wees wijs! Als we allemaal NEE zeggen, dan is
het over en uit met alle maatregelen!
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