ETIENNE VAN RATTINGEN

Een tipje van de sluier
Wat MSM in maart en april ‘vergat’ te vertellen aan het
volk

Mijn hele leven ben ik al bezig met gezondheid, mensen genezen, gezond blijven
en schrijven over gezondheid en genezen. In die tijd heb ik ook heel erg mijn
best gedaan om alles proberen uit te geven. Dikwijls voldeed het niet aan bepaalde ‘standaarden’ die dan vervolgens niet werden uitgelegd. Zelfs Ankh-Hermes
weigerde mijn geschrijf uit te geven.
Vervolgens ging ik aan mijn manier van schrijven twijfelen en vroeg mijn neef,
een echte literair, enkele van mijn pennenvruchten door te nemen. Na een paar
weken zocht hij me op en ik hoorde zijn verdikt aan: “je hebt teveel kritiek op
‘het bestaande systeem’. Op deze manier blijven schrijven is gelijk aan nooit
uitgegeven worden!”
Wel, ik dacht er niet aan om mijn schrijfstijl te veranderen. Ik was toch zeker
geen broodschrijver! Daarbij aan de horizon doemde internet op. Dan had ik helemaal geen uitgeverij meer nodig. Mijn eigen website was dan mijn eigen uitgeverij. Geld had ik niet nodig omdat ik altijd goed betaalde banen heb gehad.
Zo is het allemaal gestart.
Ik begon pas echt te schrijven toen ik mijn eigen gezondheidspraktijk opende.
En nu schrijf ik nog steeds! Alleen mijn kritiek is sinds 2019 ontzettend veel
heviger geworden op het huidige politieke, journalistieke en medische systeem.
Voor alle zekerheid: ‘COVID-19 veroorzaakt door het SARS-CoV-2 virus’ bestaat
niet! Er is geen spetter bewijs te vinden in gans de wereld niet voor het bestaan van dit virus! Hiervoor staan de nodige bewijzen op mijn website! Dus wat
is er dan werkelijk aan de hand? Om dit aan de weet te komen moeten we zelfs terug naar 2010. We wijzen hier op een gepubliceerd rapport van de Rockefeller
Foundation als startpunt! Daarin staat precies omschreven hoe alle macht van de
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1% zou moeten worden overgeheveld naar de Nieuwe Wereld Orde! De methode? EEN
‘DODELIJK’ VIRUS, een GREAT RESET en hopla HET PLEBS heeft niets meer en zij
hebben dan alles!

Canadees team kreeg ondanks 40 WOB verzoeken eveneens geen
bewijs
Eind december 2020 besteedden we aandacht aan een vergelijkbaar initiatief zoals dat in Duitsland. Een team rond
de Canadese onderzoeksjournalist Christine Massey diende
bij medische instanties wereldwijd maar liefst 40 WOB
verzoeken in met de simpele vraag om bewijs dat het SARSCoV-2 virus is geïsoleerd en het bestaan ervan dus objectief kan worden aangetoond. Niet één van de aangeschreven
instanties en autoriteiten was in staat om dat bewijs te
leveren.

Is het niet raar dat iemand met de FAMILIENAAM ROTHSCHILD al in 2015 een patent deponeert dat het mogelijk maakt om COVID-19 te testen in 2020?

‘Onmogelijk aan te tonen dat SARS-CoV-2 een ziekte genaamd Covid19 veroorzaakt’

Dr. Tom Cowan, dr. Andrew Kaufman en Sally Fallon Morell
publiceerden onlangs een verklaring over ‘het voortduren
van de controverse of het SARS-CoV-2 virus is geïsoleerd
of gepurificeerd. Maar op basis van de officiële Oxford
definitie van ‘isolatie’ (‘het feit of de toestand van geïsoleerd of afgezonderd zijn, een scheiding van andere zaken of personen, het op zichzelf staan’) schrijven het gezonde verstand, de wetten van de logica en de regels van
de wetenschap voor dat iedere onbevooroordeelde persoon
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tot de conclusie moet komen dat het SARS-CoV-2 virus nooit
geïsoleerd of gepurificeerd is. Als gevolg kan er geen bevestiging van het bestaan van het virus worden gegeven.’

Waarom begon de WERELDBANK al in 2017 met de verkoop van COVID-19 testkits aan
alle landen in de wereld? Ze kunnen nu bij de Wereldbank wel alles gewist hebben
op hun website maar de BEWIJZEN bestaan en die zijn aan de internationale advocatuur voor de op handen zijnde NEURENBERG 2.0 processen doorgegeven.
Hieronder zo’n stukje bewijs! COVID-19 is weggehaald maar het ‘productnummer’
is nog steeds hetzelfde. 300215. Wie een kuil graaft voor een ander ...

Goed, dit was gewoon een intermezzo! Gaaf, nu weet iedereen dat het virus niet
bestaat, wie de aanstichters zijn voor de afbraak van onze economie en aan al
degenen die me niet geloven, stop aub met lezen want wat er nu volgt zal de EU
regeringen inclusief de Europese Commissie met al hun niet gekozen potverteerders die alle wetten maken en er doordrukken op Europees niveau, de poten van
onder hun stoelen zagen!

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!

ETIENNE VAN RATTINGEN
Neurenberg 2.0 is een feit. Amerika beet het spits af!
Op 2 maart 2021 werd Hillary Clinton gearresteerd door de NAVY-SEALS! Daarna
werd ze afgevoerd in de richting van GITMO waar ze voor Militair Tribunaal is
verschenen. Deze info komt voort uit een militaire bron, zeker niet Q-Anon want
daar geloof ik niet in, en kan niet langer worden genegeerd. Waarom zal later in
het schrijven wel duidelijk worden. Ook kan ik geen enkele informatie meer krijgen over Clinton na maart 2021. Als ik niet zou zijn gearresteerd dan zou ik me
niet alleen via Twitter kenbaar maken maar al zeker een maand lang in de kijker
hebben gelopen om iedereen te tonen dat ik gewoon springlevend was. Clinton werd
al een keer dood verklaard door een Amerikaans nieuwsanker waarna ze alle moeite
deed om weer in de picture te komen. Tot nu toe is er tot op de dag van vandaag
geen spoor meer te bekennen van Clinton. Nu, 17/4/2021 komen de MSM berichten in
de ether dat Hillary Clinton wordt onderzocht omdat ze een pedofielenkring uit
de wind wilde houden!

De rol van EVERGREEN en de episode in het SUEZ kanaal
Herinnert u zich dit nog?

Op 22 maart liep het containerschip Ever Given vast in het SUEZ kanaal. MSM
deed er wat lacherig over maar kon niet nalaten om in de loop van de gebeurtenissen nog meer EVERGREEN containers die in ongelukken waren betrokken, te accentueren in artikels samen met foto’s. Op deze manier geven ze weg dat ze meer
weten. Ik vroeg me af: ‘wat weten die broodschrijvers meer dan ik’. Daar begon
mijn speurtocht naar het werkelijke verhaal!
Zo bleek de CIA ‘pseudoniem’ voor Hillary Clinton EVERGREEN te zijn. Dus jazeker, de CIA was hierin betrokken. Maar dat is geen wonder! Meer dan 95% van alle
zogenaamde ‘terroristische’ aanslagen in de wereld is en werd ooit door de CIA
georkestreerd of begaan! Ook Charlie Hebdon, Londen, Madrid, Lockerbie waren al-
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lemaal CIA aanvallen waar de verschillende regeringen vanop de hoogte waren.
Maar goed laat ons bij de CIA episode EVERGREEN blijven.
De CIA bestaat uit een allegaartje van criminelen die met een ‘badge’ de ergste
misdaden beramen en uitvoeren waarbij ze ook ondermijnen van regeringen en starten van revoluties niet schuwen. Wat echter een gewone stranding bleek te zijn
van een mammoetschip in een nauwe kanaal dat werd veroorzaakt door een ‘zandstorm’, alleen opgemerkt door de bemanning van de Ever Given en waardoor niet
eens een ander schip strandde! Laat ons zeggen een leugentje om het beschadigde
blazoen van de bemanning een beetje op te poetsen!

Een beetje SUEZ historie om het geheugen op te frissen
Na de zesdaagse oorlog in 1967 werd het SUEZ kanaal afgesloten aan beide zijden
tot het ondertekenen van het CAMP DAVID akkoord in 1975.
Op 25 april 1982, de dag dat Israël de Sinaï aan Egypte teruggaf, begon het
mandaat van de MFO. De MFO was een Amerikaans initiatief en gelegerd op het
schiereiland met de naam SINAÏ!

De MFO staat onder leiding van een Directeur-Generaal die
gevestigd is in Rome. Daarnaast zijn er twee regionale
kantoren in Caïro en Tel Aviv. In de Sinaï bewaken de
troepen, een aantal bataljons van verschillende landen onder leiding van de Force Commander het gebied. Aan de MFO
nemen contingenten deel van de Verenigde Staten, Nederland, Australië, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Canada,
Fiji, Hongarije en Nieuw-Zeeland.
Nu worden alle artikels over de SUEZ episode opgehangen aan het geld dat het de
rederij zal gaan kosten omdat ze het kanaal een week hebben versperd! Maar, dat
is zever die jarenlang aan gaat slepen en met een sisser zal aflopen. Zo werkt
het niet. De ene krantenkop is nog smeuïger dan de andere.
Maar om een veel te lange inleiding over de financiën kort te sluiten. Hier
ziet u ALLE EIGENAARS van alles op de wereld. En het werkt via de admiraliteitswetten!
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Dus wat maakt het uit dat de ene hand wat miljoenen moet ophoesten die weer in
de zakken van dezelfde eigenaar terechtkomen?

Wat was het ECHTE VERHAAL dat MSM vergat te vertellen?
Mijn militaire bron verwees me naar deze Turkse reportage met Engelse ondertitels. Een Turkse onderzoeksjournalist doet hier verslag over de werkelijke reden
waarom het schip is vastgelegd.
De geruchten van bevrijde kinderen en gevonden atoombommen is echter nooit bevestigd, hoe graag ik dat ook zou willen beamen. Het blijft bij wat rumoer maar
echter zonder de nodige bewijzen.
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En zo komen we dus even bij het verhaal dat Amerika hier niets mee te maken
had. Zelfs Europa wist niet wat er hen boven het hoofd hing. Hierdoor zijn de
CORONAMAATREGELEN weer aangeschroefd. Want de lading in het schip was bedoeld om
in Rotterdam gelost te worden en deze containers over heel Europa te verspreiden
om het hierin opgeslagen gas los te laten om daarna in samenwerking met 5G zoveel mogelijk mensen en dieren te doden! DAT WAS HET OORSPRONKELIJKE PLAN omdat
het mislukte CHINEES/AMERIKAANS BIOLOGISCH CORONAWAPEN dat een PANDEMIE had moeten veroorzaken in de totale wereld het werk NIET had gedaan!
De volledige reportage die mij is toegestuurd kunt u hier zien! Ze is ondertiteld in Engels. Maar genoemde namen spreken BOEKDELEN!
Alle landen, wars van de West Europese en Amerikaanse COMMUNISTEN, hebben een
regelrechte massamoord en genocide voorkomen door dit schip te stoppen, het gifgas te vernietigen en het daarna aan de ketting te leggen.

Waarom?
Hillary Clinton behoort tot de ROCKEFELLER bloedlijn doordat ze getrouwd is met
Bill die een regelrechte afstammeling is van David Rockefeller! Het was de Rockefeller familie haar manier om de arrestatie van Clinton te vergelden! Familiale
bloedlijnen regeren niet via familienamen want doordat ze introuwen om hun macht
en rijkdom te verhogen houden ze er nogal wat maîtresses en Bell Boys op na!
We mogen Egypte, Israël, Turkije en Qatar heel erg dankbaar zijn dat ze ons leven hebben gered!
Verder beweren bronnen dat Clinton al tot de doodstraf is veroordeeld door het
Militaire Tribunaal en dat het vonnis op 26 april zal worden voltrokken in Guantanamo! Hier het bewijs. Hier nog een andere link.
https://realrawnews.com/2021/03/navy-seals-arrest-hillary-clinton/
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