ETIENNE VAN RATTINGEN

Klimaatgezeik en coronahype 1 en dezelfde agenda 1
en dezelfde POLITIEKE, MEDISCHE EN MEDIA LEUGEN
Totalitaire controle bijna feit in Europa
In mei en juni hadden we ontzettende mooie openingen om QRP te kunnen werken met Amerika
en Canada. In mei begon het erna serieus te plenzen. Ik had dit ook verwacht na de sporadic E van
juni maar feitelijk werd het alleen maar warmer. Dan ga je serieus denken. Het is onmogelijk. Er
zijn GEEN zonnevlekken, er is bijna geen aanvulling van magnetische velden rondom de aarde omdat er geen magnetische stormen zijn en toch draait de temperatuur bij ons naar de 30°C. Ik zeg het
u nogmaals DAT IS ONMOGELIJK ZONDER HET WEER TE TILLEN!
25 juni, het zuiden van Kroatië. Onverwachte sneeuwval. Ook dat is extreem maar komt wel overeen met alles wat de zon laat zien. Hier is de video.

Maar er is meer extreem weer dat HELEMAAL niet overeen komt met het weer dat wij hebben. In
het zuiden van Zweden, Duitsland en Polen zijn na de sporadic E van mei alle aardbeien bevroren.
En dat geeft aan dat we al heel wat jaren in een klimaatleugen leven. De klimaatleugen waar die
Zweedse bakvis al jarenlang PROPAGANDA voor maakt. Want wat weet zo’n wicht eigenlijk?
Denken die politici in de EU en de VN dat ik geloof dat zo’n puber alle vrijheid krijgt om hen te komen toespreken als SOROS=Rothschild zijn geldmachine hier niet achter zou zitten?
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Soros is ook maar een holmaatje van de familie Rothschild. De Rothschilds hebben hem getipt op
het juiste moment om die financiële streken uit te halen om zichzelf mee te verrijken over onze rug.
Al het geld zit in het Quantum Fund onder beheer van de Rothschilds. Hebt u zichzelf nooit afgevraagd waarom Soros wel op de Forbeslijst van rijkste mensen op aarde staat en geen enkele Rothschild? Soros hangt alle zever op voor alles wat de Rothschilds willen! Hij is hun spreekgestoelte!
De ‘opwarming van de aarde’ is een even grote leugen dan het ‘coronavirus’. Dat virus bestaat
volgens mij niet eens. Ze zullen anders dan toch eens met bewijzen aan moeten komen zetten want
tot nu toe kan ik al hun leugens met ECHTE WETENSCHAPPELIJKE onderbouwing compleet
naar de vuilnisbak verwijzen. Het is niet omdat je professortje of ‘griepcommissaris’ mag spelen dat
je ook gelijk hebt, natuurlijk. Het is zonde dat juist in onze landen alle mensen waarop je zou moeten kunnen vertrouwen leugenaars, oplichters en landverraders zijn. Allemaal vanwege het geld van
KLOOTZAK GATES! En hij is dan weer een holmaatje van de Rockefeller familie! Natuurlijk ook
met een ontzettende dikke zak met geld. Is het geld dat de rijken naar elkaar toetrekt of is het de
macht om een cordon tegen de volkeren te sluiten om hen uit te moorden of te laten kopen wat zij
willen dat u nog mag hebben? Het is verbazingwekkend hoe de MEDIA MAFFIA hieraan meewerkt
om alle leugens te blijven propageren alsof het waarheden zijn!
Persoonlijk denk ik, nu de grote groep slapers aan het wakker worden zijn, dat politici, professoren
en journalisten over een tijdje allemaal hun biezen kunnen pakken. Mensen zijn al meerdere malen
gewaarschuwd en de zogenaamde burgerlijke ongehoorzaamheid steekt ontzettend de kop op. Dat
zou natuurlijk heel wat koppen kunnen kosten aan de kant van de landverraders!
De tweede lockdown wordt alleen nog volgehouden door de LEUGENAARS en AGENDA 2030
pushers. Alles komt voort uit de VN. De cijfers kloppen al niet vanaf het begin. We worden BEWUST belogen en verneukt door de politieke, medische en media maffia! Laat het iedereen duidemedisch antropoloog – onderzoeker
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lijk zijn dat ik dit zal blijven roepen totdat justitie, politie en de ganse ADVOCATUUR zich een
keer gaan inspannen om het volk te beschermen en alle landverraders op te pakken en weg te zetten.
Ze worden tenslotte betaald door het volk en niet door de politici! Als ze bewust meewerken aan het
krijgen van totalitaire controle en het afnemen van al onze vrijheden dan zijn zij ook allemaal
LANDVERRADERS! Waar zijn de grote kanonnen onder de advocatuur nu? Anders zo publieksgeil dat het er vanaf druipt. Waar zijn ze nu om ons te beschermen tegen de regerende fascisten?
Als we kijken naar de cijfers van week 24 in Europa, dan zien we dat we nu in week 26 al totaal 2
weken vrij zijn van abnormale dodentallen. Feitelijk al sinds week 22. Maar er zijn verder nog een
aantal opvallende zaken in de grafieken te vinden.

We kunnen zeggen dat het over is. Grijs geen doden.

Ik ging alles een beetje nader bestuderen, en elk land wordt apart genoemd in de grafiek en alle
grafieken kunnen worden uitvergroot.
Opvallend is dat alle landen met een koningshuis dat ontzettend afhankelijk is van de Rothschildfamilie ontzettend veel doden propageert te hebben. Cijfers die ontzettend afsteken tegen landen die
zich van al die Rothschild POEHA niet veel aantrekken. Ook Frankrijk en Italië, zonder ‘regerend’
koningshuis doen het goed onder hun kontneukersregeringen. Alle vroegere Oostbloklanden bijvoorbeeld, trekken zich er geen reet van aan. Opvallend is ook het totaal aantal dode mensen in
Duitsland, hoewel Merkel beweert dat ‘besmettingen’ weer toe aan het nemen zijn. Als besmettinmedisch antropoloog – onderzoeker
Als je denkt dat je belazerd wordt, is dat ook zo.

ETIENNE VAN RATTINGEN
gen toenemen in de frequentie die zij beweert, dan moeten doden in dezelfde frequentie toenemen
en, dat is niet zo. We zullen ook zien dat er geen enkele na-ijling is. ZE LIEGEN GEWOON OP
EEN ONORTHODOXE ORDINAIRE MANIER!

Rothschildlanden
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In groot contrast zien we Rothschild natie Duitsland HET land DAT Israël financieel heeft voorzien van alle noodzakelijke geld om de volledige infrastructuur t/m vandaag de dag op te bouwen.

medisch antropoloog – onderzoeker
Als je denkt dat je belazerd wordt, is dat ook zo.

ETIENNE VAN RATTINGEN
De Duitse medici laten zich niet voor de kar van de WGO spannen. Merkel kan zeiken wat ze wil.
Ze krijgt van de Duitse medici NEE op het rekest. Dat is heel wat anders dan de cijfers die onze
omgekochte KLOOTZAKKEN doelbewust produceren.
ALLE RTT’s moeten per direct ontbonden worden. Ze verneuken met zijn allen HET
VOLK!
We zijn geen baby’s. We zijn geen peuters of kleuters, stelletje leeglopers en fascistische maniakken. Jullie moeten wel ontzettend diep in de reet van MOORDENAARS GATES, Rockefeller en de Rothschild zitten, om ons op deze ontzettende opvallende manier met leugens te
blijven bestoken terwijl ALLE GEGEVENS anders BEWIJZEN!?
De LOCKDOWN dient om ons te belemmeren in onze VRIJHEDEN! Om eraan te wennen
dat de ‘STAAT’ op elk moment van de dag deze maatregelen weer kan neerpoten! Denken jullie echt dat wij dat niet doorhebben. We zijn geen OETLULLEN zoals jullie en ook NIET te
koop!
Jullie landverraders moeten de bol af! En om dit te bewerkstelligen hebben we advocaten MET
BALLEN nodig om deze ganse oplichtersbende omver te werpen! Waar zijn ze?

Landen met het schijt aan de familie Rothschild en/of een universitaire
staf en media maffia, die niet vallen voor MOORDENAAR GATES zijn
geld en politieke chantage van de Wereld ‘gezonheids’ organisatie!
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Wat zegt u van al deze grafiekjes? Geen enkele uitstulping of heel erg minimaal. Laat u dat niet
nadenken? Of zegt u dat het virus door grenzen is tegengehouden omdat het geen paspoort had?
Feitelijk is dat wat de politieke, medische en media maffia beweren op dit moment! Gelooft u me
niet, kijk dan hier een keer. De officiële data voor Europa want ik verzin dit alles niet. Alsof ze door
hun manier van alles proberen te controleren en ‘openbaarheid’ van zaken nog iets kunnen verzwijgen, verstoppen of afwimpelen, DE ONNOZELAARS!
Je moet alles en iedereen dan UITKOPEN, KLOOTZAKKEN! OOK ONS! IPV te beweren
dat wij ‘FAKE NEWS’ zouden brengen! Jullie hebben de ballen niet om ons uit te nodigen in
PRAATPROGRAMMA’S op jullie FAKE NEWS ZENDERS want we halen al jullie leugens
onderuit! Waarom moeten we alleen naar jullie OMGEKOCHTE LEEGLOPERS luisteren?

In mijn volgende artikel breek ik de klimaatonzin tot in de grond af. Ik laat er geen enkele steen
van over. Alles is PsyOp. Zelf heb ik dikwijls meegewerkt aan zulke operaties op militair gebied. Ik
herken het meteen en het stinkt verschrikkelijk want alles wordt gestuurd vanuit HET Rockefeller/
Rothschild bastion.

De VERENIGDE NATIES!
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