
ETIENNE VAN RATTINGEN

FDA: mRNA vergif veroorzaakt bij de jeugd
meer dan 86% serieuze vergiftigingsver-

schijnselen. Conclusie: VEILIG! 

FDA geeft toe dat mRNA-vaccins bijwerkingen veroorzaken bij 86% van de kinde-
ren, maar noemt ze toch "veilig". 

Vergeet niet dat  het hier gaat om een EXPERIMENTELE (BE)MISHANDELING  in een
KLINISCHE TESTFASE 3. Niemand kan u dwingen. Alle DWANGMAATREGELEN zijn oorlogs-
misdaden van de staat en allen die hier aan meewerken omdat ze u op misleidende
manier hiertoe brengen!

Deze Pfizer-pagina bij de FDA bevat links naar alle informatiebladen en persbe-
richten waarin de FDA de uitbreiding van de toelating voor noodgebruik tot kin-
deren van 12 tot 15 jaar viert. (link naar FDA) --- (link voor het geval de FDA
het rapport wist)

Dat informatieblad bevat de volgende tabel met details over het alarmerende
aantal bijwerkingen en beschadigingen bij 12- tot 15-jarigen (d.w.z. kinderen)
die de mRNA-injecties kregen:

Tabel 5 op blz. 25: Studie 2 - Frequentie en percentages van adolescenten met
gevraagde lokale reacties, naar maximale ernst, binnen 7 dagen na elke dosis -
Adolescenten van 12 tot 15 jaar

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!

http://echtekrant.be/bewijs/Laatste-wijziging-mRNA-vaccins.pdf
http://echtekrant.be/bewijs/Laatste-wijziging-mRNA-vaccins.pdf
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/pfizer-biontech-covid-19-vaccine
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Het gaat er steeds meer op lijken dat het Pfizer vergif uiteindelijk zal worden
gepromoot om de mensheid af te maken. Waarschijnlijk toch het dodelijkste biowa-
pen op de markt om alle Dombo's ervan tussen te spuiten? 

Ook de gekwetste en dode jongeren hebben een gezicht. Wanneer gaan deze massa-
moorden eens worden gestopt door politie en leger, of wachten ze totdat hun kin-
deren het slachtoffer gaan worden van deze moorddadige praktijken?

Doodgespoten jeugd heeft ook een gezicht!

Ik denk dat we met de stelligste overtuiging kunnen beweren dat onze overheden
van alle bananenrepublieken in de EU CRIMINELE ORGANISATIES zijn!

Politie en leger horen hier tot nu toe nog bij en omdat het hier om oorlogsmis-
daden gaat die ze willens en wetens toelaten zijn ook zij TERRORISTEN!

Als oud-militair weet ik dat nu het oorlogsrecht geldt. Dus iedereen mag elke
terrorist ongestraft afmaken. 

De terroristen zijn ALLEN werkend voor de staat mede staats- en adviesorganen
die deze genocide promoten en/of toelaten! Ook de media die het volk blijven ma-
nipuleren met bestaande leugens worden in de toekomst niet ontzien. 

P.S.

Het schuldig zijn aan deze genocide en het medeplichtig zijn resulteren beiden
in dezelfde doodstraf volgens militair recht, en dat RECHT komt eraan in de vorm
van TRIBUNALEN!
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