ETIENNE VAN RATTINGEN

De geschiedenis van DE REVOLUTIE
Gaan we deze weg weer op?
Vandaag is het 15 juli en ik zit een beetje te bedenken hoe wij als volk in gevangenschap zijn gedwongen via vieze achterbakse politieke klootzakkenstreken met hulp van universiteitsprofessoren,
medische maffia, HOERNALISTIEK, de criminele Wereldgezondheidsorganisatie en KLOOTZAK
EN MASSAMOORDENAAR Bill Gates met zijn bij elkaar gestolen KUTGELD dat geen
FLIKKER MEER WAARD is, en het ook nooit is geweest! ‘Geld’ is afhankelijk van het vertrouwen in banken en hun methoden door naïeve, domme mensen. Dus ook de politiek en professoren,
journalisten en andere door Gates omgekochte idioten zijn oerdom. Nee, dit is geen belediging. Het
is ook geen veronderstelling. Dit is de WAARHEID! Alle banken plegen dagelijks Ponzifraude.

14 juli 1789, Parijs, Frankrijk
Inleiding
Frankrijk is dan nog het machtigste land ter wereld. En toch bereikt het land intern op dat moment
het breekpunt. De economie is op dat moment al jarenlang een grote enorme puinhoop. Werkeloosheid is ontzettend hoog en de inflatie stijgt de pan uit! De winter 1788-1789 is geen pretje geweest
omdat vele mensen zijn omgekomen van honger.
Geweld, opstanden en berovingen zijn aan de orde van de dag. Parijs loopt over van woede. Iets
wat nu al in Amerika goed zichtbaar is maar zoveel mogelijk buiten de pers wordt gehouden waar
alle HOERNALISTEN aan meewerken.

De les
231 jaar geleden op 14 juli trok een grote menigte naar de Bastille Saint Antoine, een Frans mili tair fort gebruikt als gevangenis, dat symbool stond voor de Franse tirannie! In eerste instantie ging
het er nog rustig en vreedzaam aan toe! Het conflict escaleerde echter in een grote bloederige veldslag. Historici beweren allemaal dat dit het begin was van de Franse Revolutie.
Eigenlijk begon de revolutie als een gevecht tegen onderdrukking uit het verlangen naar vrijheid!
In een paar jaar tijd was Frankrijk verarmd door een burgeroorlog, hyperinflatie, oorlogen met Pruisen en Oostenrijk, economisch verval en natuurlijk het brengen van terreur onder de bevolking.
Op dat moment waren er 300.000 mensen opgesloten in verschillende gevangenissen en al zeker
30.000 geëxecuteerd of gestorven in gevangenschap, zonder bewijs vastgezet op aanraden van het
‘Comité voor Publieke Veiligheid’ dat hen bestempelde als intellectuele dissidenten.
We weten dit alles niet vanwege historici die onze schoolse geschiedenis neerpenden maar van een
Amerikaanse diplomaat die op dat moment in Frankrijk woonde en werkte als afgezant van Amerika, Thomas Jefferson.
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Zijn brieven naar John Jay laten niets aan de verbeelding over. Het is een verslag uit de eerste hand
als het gaat over de bestorming van de Bastille en alles wat daaruit is voortgevloeid.
“The mob carried the Governor and Lieutenant governor to the Greve (the place of public execution) cut
off their heads, and set them through the city in triumph. . .”

Jefferson geloofde nauwelijks zijn ogen want Frankrijk was op dat moment het meest beschaafde
land ter wereld waar vele landen een voorbeeld aan namen. En, dat land ging nu op in totale chaos.

Het nu
Op dit moment is het niet veel anders. Politici, vorstenhuizen en andere aristocratie profiteren als
echte parasieten nog altijd van het volk. Daar hebben zich dan nu de universiteiten, professoren en
media bij aangesloten. Hierdoor is het volk in een soort CORDON SANITAIR gedwongen omdat
ook artsenij, advocatuur, medici, rechters, politie en leger samen met meeste wetenschappers eveneens het volk in de steek hebben gelaten!
Toch is het duidelijk dat alles in de wereld verdacht veel gaat lijken op een langzaam op gang komende WERELDREVOLUTIE tegen alle notabelen en kontneukers van de 1%. Een zogenaamde
pandemie die nog niet eens met een griepje kan vergeleken worden heeft de ganse wereldeconomie
volledig KAPOT gemaakt. Miljoenen mensen zitten nu zonder baan, biljoenen euro’s en dollars zijn
gedrukt zonder dat er iets van tegenwaarde tegenover staat daarom noem ik het ook al jarenlang
HET SCHIJTPAPIER VAN ROTHSCHILD. Er ontstaat steeds meer sociale onrust en dat gaat gepaard met opstanden, overvallen en berovingen. In New York is het aantal moorden met meer dan
2.000% toegenomen en er is 1 miljard op de politie bezuinigd. Wat wil dit zeggen? Dat we zonder
meer elkaar mogen afmaken zolang de moordenaars en landverraders maar buiten schot blijven? We
zullen zien wat de toekomst brengt. Het is tenslotte de toekomst die de kontneukers van Gates en de
WHO over zichzelf hebben afgeroepen. Ik kan niet geloven dat iedereen lijdzaam gaat toezien hoe
Europa en de rest van de wereld één groot NAZIRIJK gaan worden, met als alleenheerser
HITLER – KILLER BILL GATES aan het roer!
Daarnaast heb je nog wat asociale grote bedrijven zoals Google, Facebook en Twitter die ons beginnen te censureren omdat andere geluiden dan de politieke correcte shit niet mogen worden gehoord. Media laten geen enkele wetenschapper aan het woord die de politiek en medische maffia afvalt. Alles is zeer eentonig en vol van leugens. In februari begon de shit met ontzettend veel doden,
nu met ontzettend veel besmettingen en in oktober als het griepseizoen weer begint en het dodental
ook normaal stijgt zullen ze weer over de doden gaan beginnen. ZE LIEGEN en BEDRIEGEN ons.
Sommige bloggers in Nederland zijn zelfs zonder vorm van proces opgepakt doordat de klotenregring van moordenaars en landverraders daar opdracht toegaf aan de politie die als ECHTE GESTAPO op is getreden bij deze mensen. Over de onmenselijke behandeling van deze mensen was natuurlijk niets in de media te vinden. Wel gezeik over hun arrestatie, niet de GESTAPO methoden!
De leeglopers in de politiek, geholpen door allerlei ‘experts’ van lik mijn vestje die niet eens in
discussie DURVEN gaan met andersdenkenden uit hun beroepsgroep beginnen al te zeveren over
een tweede lockdown en roepen “vaccin, vaccin, vaccin” en “COVID-19, 20 en 21.” Dus we zijn
nog niet af van deze arrogante, liegende, landverradende en moordende BEKKENTREKKERS!
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Het vaccin dat door Nederland is aangekocht is voor het staatsbelang tot staatsgeheim gebombardeerd. Zelfs Kamervragen hierover, worden niet beantwoord! (Democratie? Geheimen voor het
volk? Mag een regering geheimen voor het volk hebben in een land waar HET VOLK regeert?)

Ik ga even mijn onderzoekkennis van weleer nog eens ophalen
Laat ons een zien waarom Ibuprofen is verboden om in te nemen om COVID-19, wat niets anders
is dan een zware verkoudheid, aan te pakken. Wat zit er in dit middel dat zo kwalijk is? FENOL. Dit
kan hartfalen veroorzaken, griep ook. Is dus dubbel op. Wedden dat dit ook in het voor Nederland
geproduceerde vaccin zit?
FENOL: 1.000 ppm FENOL bijvoorbeeld, is dodelijk! De vraag is hoeveel zit erin? Want zelfs 1
ppm van dit goedje is teveel voor je gezondheid! Vergeet niet dat de meeste doden tijdens de Spaanse Griep niet zijn gedood door de griep maar door de aspirine die ze namen tijdens de ziekte. Het
veroorzaakte hoge bloeddruk en nierfalen. Bayer zijn aspirine bijvoorbeeld is gemaakt met fenol en
carboxilaat (C7H6O3). 10 gram van dit goedje is dodelijk!
KWIK: vernietigt neuronenconnecties. (Parkinson en multiple sclerose zijn twee ziekten die uiteindelijk als achtergrond vaccinatie kunnen hebben. Niemand is bereid om dit onderzoek adequaat
uit te voeren of er financiële fondsen voor te werven. Ook autismespectrumstoornissen liggen in het
verlengde van kwikvergiftiging. Tenslotte is kwik een zware neurotoxine.)
MCR-5: zijn restcellen van een menselijke foetus. Virussen worden in deze cellen gekweekt.
MCR-5 zijn mannelijke cellen. De tegenhanger is WI-38. Dit zijn vrouwelijke foetuscellen. Misschien zitten ze er wel allebei in, wie zal het zeggen. Deze foetuscellen worden gekweekt in foetusbloed van koeien. Gewoon om te laten zien wat voor een zootje een vaccin is! Het kan gewoon
NIET genezen als je weet welke troep er allemaal in zit! MCR-5 is vreemde DNA, dus = GGO!
Aluminium: Verder vinden we er nog aluminium in (heeft negatieve invloed op de nervus vagus
wat het slaappatroon ontzettend in de war brengt en zorgt voor pijnen, hoge gevoeligheid met name
voor geluiden. Houdt tevens de hersenbloedbarrière volledig open zodat dit ook autismespectrumstoornissen kan veroorzaken, zelfs op latere leeftijden! ADHD en ADD bijvoorbeeld vertonen zich
ook op latere leeftijden!)
Formaldehyde: doet niets met virussen. Doodt wel cellen! ALLE CELLEN!
Natuurlijk zit er nog meer in maar ik zou een bijsluiter moeten hebben van de zooi die Nederland
heeft aangekocht om iedereen in te spuiten. Dat deze vaccinaties MENSENLEVENS gaan kosten,
staat als een paal boven water! HEEL ERG VEEL MENSENLEVENS. Ooit heb ik aan een geneesmiddelenproef meegewerkt die doden opleverde. Hierna heb ik voor deze Medische Maffiafabrieken bedankt en ben iets anders gaan doen omdat het ‘geneesmiddel’ er werd doorgedrukt! Politici
en ambtenaren zwichten allemaal voor geld en mooie goedbetaalde baantjes.

Het is ordinair TUIG!
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