ETIENNE VAN RATTINGEN

220 kwade Belgen dienen strafklacht in tegen Bill Gates
wegens misdaden tegen de menselijkheid
Een groep van 220 ‘kwade Belgische burgers’ dient komende week een strafklacht in tegen onder
meer Bill Gates wegens misdaden tegen de menselijkheid. Dat schrijft Het Nieuwsblad.
De klacht is ook gericht tegen diverse Belgische virologen en de Britse epidemioloog Neil Ferguson, die overheden adviseerde om in lockdown te gaan. Hij heeft volgens de groep gegevens vervalst.
Hun advocaat, Michael Verstraeten, vroeg aandacht voor investeringen van de Bill & Melinda Gates Foundation in België, meer specifiek in onderzoek van de KU Leuven en het Instituut voor Tropische Geneeskunde naar een coronavaccin. De boze Belgen beschuldigen Bill Gates van omkoping.
“Diezelfde wetenschappers zijn ook ambtenaren die de regering adviseren over de aanpak,” zei
Verstraeten. Belangenverstrengeling en dubbele petten dus.
Misleid door wetenschappers

Belgische politici blijven gespaard. “Zij zijn misleid door wetenschappers,” zei hij. (EVR: Oh ja?
En hoe vaak hebben ze het advies niet naast zich neergelegd? Hoe komt het dat nu alle burgers
in de kou staan en de bevolking voor behoud van haar basisrechten moet opstaan tegen hen?)
De groep die hij vertegenwoordigt verzet zich ook tegen een tweede lockdown en het verplicht
dragen van mondkapjes. (EVR: is dit niet opstaan tegen de regering en haar maatregelen?)
Een Witte Huis-petitie die de Amerikaanse overheid oproept om de Bill & Melinda Gates Foundation te onderzoeken wegens misdaden tegen de menselijkheid, is intussen al 609.948 keer ondertekend.
Wanneer 100.000 mensen zo’n petitie tekenen, wordt het verzoek ingezien door de overheid en
moet de president actie ondernemen. De initiatiefnemers van de petitie wijzen erop dat veel vragen
over de coronapandemie nog onbeantwoord zijn. [naar het originele artikel]
Persoonlijk ben ik er niet van overtuigd dat Belgische politici hier geen weet van hebben. Zo dom
kunnen deze mensen ECHT niet zijn. Wellicht voer voor een tweede proces als dit niets wordt!
Ik ben er niet van overtuigd dat een stelletje benoemde ambtenaren zoals rechters ons gaan helpen.
Er zijn genoeg voorbeelden van omgekochte politici.
Alleen al de omgekochte Europese Commissie door de Bill & Melinda Gates Foundation spreekt
al boekdelen.

medisch antropoloog – onderzoeker
Het getuigt van een minderwaardige geest wanneer men meedenkt met de grote massa simpelweg omdat de massa in de
meerderheid is. De waarheid verandert niet door het wel of niet geaccepteerd zijn door de meerderheid van de mensheid.

ETIENNE VAN RATTINGEN
Op 18 juli zei die lul van Gates nog dat de veiligheid van het vaccin niet te garanderen is.
Pas met een coronavaccin kunnen we ons normale leven weer oppakken, horen we steeds van miljardair Bill Gates. Wetenschappers over de hele wereld werken aan vaccins. Volgens de WHO zijn
er op dit moment 163 kandidaten, waarvan er 23 ver genoeg zijn om op mensen te testen.
Vaccins doorlopen verschillende fases voordat ze op de markt komen. Het begint met de preklinische fase, waarin een vaccin getest wordt in een laboratorium en op dieren. Daarna volgen de klinische fases, waarin het vaccin wordt getest op mensen.
Zoals het er nu uitziet, verwachten verschillende producenten dat de eerste coronavaccins begin
2021 op grote schaal beschikbaar kunnen zijn. Gates herinnerde ons er nog maar eens aan dat er
minder veiligheidstesten gedaan zullen worden dan normaal gesproken het geval is.
“Het is aan de overheden om te beslissen of ze de bedrijven vrijwaren en het vaccin gaan verstrekken. We hebben niet genoeg tijd om te doen wat we normaal gesproken doen. Er kunnen zich veiligheidsproblemen voordoen. Iets wat normaal 5 tot 6 jaar duurt, moet nu in 18 maanden gebeuren,”
zei hij tegen de BBC.
“Als je wilt wachten om te kijken of er twee jaar later bijwerkingen optreden, dan duurt dat 2 jaar,”
aldus een grijnzende Bill Gates. Met andere woorden: dat duurt véél te lang:
A friendly reminder by Bill Gates that the upcoming #COVID19 vaccine for Operation
Warp Speed might not be as “safe” as properly tested vaccines.
pic.twitter.com/4x0QAFCcXS
— Disclose.tv (@disclosetv) July 18, 2020
Ik denk echt dat het niet aan de politiek of een ander stelletje omgekochte idioten is om iedereen
verplicht te laten vaccineren voor een pietluttig verkoudheidsvirusje, want meer is dit niet!
De verplichting is dus massamoord want dat is het bericht van MASSAMOORDENAAR KILLER
BILL GATES, of is iedereen van de verschillende maffiaorganisaties zo compleet idioot dat ze zijn
betoog niet begrijpen?
Zelfs de zogenaamde goed geteste vaccins zijn niet eens veilig. Kijk een keer rond in basisscholen.
Daar kunnen ze niet eens langer les geven op een ‘normale’ manier omdat er bijna geen ‘normale’
kinderen meer bestaan.
En ja, ik durf per direct in discussie treden met elke medische maffia afgevaardigde. Zie ook dit artikel nog even in voor de ‘smakelijke’ toevoegingen die GEEN ZAK met een vaccin te maken hebben. Ons lichaam reageert namelijk niet op een ingespoten virus. Alleen op de kwalijke toevoegingen. Elk vaccin is PURE OPLICHTING en VERGIFTIGING van ons lichaam! Trouwens dat de
medische maffia eerst het ‘begrip’ virus een keer WETENSCHAPPELIJK bewijst! Want er bestaat
alleen een wetenschappelijke consensus en dat spreekt BOEKDELEN over de leugen ‘virus’! We
worden al jaren genaaid door deze KLOOTZAKKEN en niet als laatste door BILL GATES!
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