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Bitcoin: DE FARCE
Nooit heb ik geloofd in de hype van digitaal geld dat niet werd gedomineerd
door banken. Het probleem is meervoudig met dit soort ‘geld’. 

Het is even ‘misdadig’ dan het ROTHSCHILD SCHIJTPAPIER van deze tijd. Het heeft
niet meer lading dan de gebakken lucht waaruit het is getoverd. Als tweede feit
bestaat het alleen door het bestaan van computers en internet. Geen internet of
geen elektriciteit en het is PUUR WAARDELOOS! En dan, iedereen kon Bitcoin kopen
maar er werd niet gecontroleerd WIE Bitcoin aankocht en iedereen was blij als
het om grote bedragen ging. China had hier een dikke vinger in de pap via Ever-
grande die Tether van het nodige geld voorzag om Bitcoins in dollars om te zet-
ten. 

Nu Evergrande failliet is, kunnen we ook Bitcoin vaarwel zeggen. Er zijn nog
enkele ‘Die Hards’ die niet toe willen geven, maar iedereen had kunnen weten
dat, toen die onnozelaar van Tesla zich zelf hiermee ging bemoeien het volledig
over was met Bitcoin. Die KLOJO is een illusionist en verkoopt zelf niets meer
dan gebakken Teslalucht. Als mensen, zoals deze FIN, hun auto opblazen omdat de
accu’s te duur zijn om deze te vernieuwen en de gammele Tesla meer dan 20 keer
per jaar in de garage staat om allerlei problemen te verhelpen waarvan 50% een
probleem is waarmee je moet ‘leren’ leven, zegt dat genoeg over de teringzooi
die deze TESLA onnozelaar ‘verkoopt’.

Voor mij is het onbegrijpelijk dat veel mensen al deze ‘would be’ goeroes vol-
gen zonder hun gangen na te gaan. Hoe is die lul ‘rijk’ geworden. Waar komt deze
KLOOTZAK zijn geld zomaar vandaan? Laat het uit BlackRock komen. Al jarenlang
maakt hij VERLIES en toch staan de aandelen hoog? Hoe kan dat? Omdat BlackRock
bedrijven aandelen van deze minkukel kopen en verkopen om de prijs op te jagen.
Daar komt zelfs geen geld aan te pas. Alles gaat met computeralgoritmes! Vele
BlackRock ‘bedrijven’ zijn oplichtersbanken gerelateerd aan Rothschild en Rock-
efeller! Beurzen best(p)elen is hun levensdoel! Straks zijn alle ‘papieren’ aan-
delen, obligaties, leningen, hypotheken en zelfs het ‘geld’ waardeloos! Er zul-
len ook veel ‘rijken’ diep vallen als ze erachter komen hoe de banken hen aan
het bestelen zijn en hoe ze straks als ‘cliënt’ de doodsteek van de bankmaffia
zullen krijgen!

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
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Ziekte zonder oorzaak is een BUSINESSMODEL!
Al 2 jaar lang benaderen we alle kopstukken in de medische wereld die zo nodig
deze coronapropaganda levend willen houden, om de bewijzen te leveren wat be-
treft het bestaan van het SARS-CoV-2 virus. We hebben ook iedereen aangeschreven
die ooit zijn of haar naam onder een dergelijke ‘studie’ heeft gezet, waaruit
zou moeten blijken dat het is gepurifeerd, geïsoleerd en zodoende het SARS-CoV-2
virus zou bestaan. Alleen, als je dan vraagt om de nodige bewijzen en vooral de
eindeloze proeven die ook bewijzen dat je mensen hiermee kunt besmetten, dan
plotseling is er niemand meer thuis. Ook hebben we hen meerdere malen gevraagd
om het in Duitsland te bewijzen waar een speciaal instituut volledig tot hun be-
schikking staat dat ook allerlei afstuderende hogeschoolstudenten en universi-
taire promovendi bijstaat in hun wetenschappelijke afstudeerprojecten! NIETS!
Dat is zeer bijzonder! Waarom durft niemand dat aan? Waarom wil niemand die pot
van 1,5 miljoen euro verdienen als ze zeker zijn van hun zaak en alles al BEWE-
ZEN hebben?  En, indien ze het kunnen bewijzen onder werkelijk gecontroleerde
academische normen en waarden en het staat onomstotelijk vast dat het virus be-
staat dan zijn een paar Amerikaanse miljonairs bereid om de pot nog een keer te
spekken met 1,5 miljoen dollar! Na 2 jaar nog steeds een DOODSE STILTE uit de
hoek van de virologie. Ook de Nederlandse en Belgische virologen met hun grote
SMOELWERK die iedereen vocaal afmaken als ze op hun leugens of pseudowetenschap-
pelijke zever worden betrapt, blijven doodstil in deze! Niemand heeft zin om toe
te moeten geven dat er gewoon geen SARS-CoV-2 virus bestaat. 

En, als het er ECHT om gaat, BESTAAT ER GEEN ENKEL VIRUS!   

De ganse medische wetenschap is zichzelf tomeloos belachelijk aan het maken via
de pseudowetenschap met de naam virologie en de 85% van alle andere medische we-
tenschappelijke onderzoeken, geschoeid op de petrochemische industrie hun aan-
wijzingen die op geen enkele manier repliceerbaar zijn.

Zoetjes aan wordt er al aan gedacht om de studie geneeskunde wereldwijd op een
andere manier op te bouwen. In landen zoals India, China en Rusland zal dat geen
enkel probleem vormen omdat daar de medische alternatieve studies nooit uit de
universitaire wereld zijn verdwenen. Ook hebben ze alternatieve ziekenhuizen om
hun therapieën toe te kunnen passen en om studenten te kunnen begeleiden in hun
dagelijkse praktijkstudies!

In het westen is dit alles kapot gemaakt door de  familie Rockefeller die al
vanouds slangengif verkocht als kuur tegen kanker en andere kwalen. Van slangen-
gif naar de petrochemische olieproducten was gewoon een gemakkelijke stap om nog
meer geld te kunnen verdienen zonder zich veel zorgen te maken hoeveel mensen ze
uiteindelijk zouden vermoorden met hun vergif geproduceerd uit de afvalproducten
van olie! En als ze alle zogenaamde ‘alternatieve’ geneeswijzen zouden uitroeien
dan was de weg vrij om zo rijk als de zee diep te worden, wat hen is gelukt door
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ordinaire KONTNEUKERIJ van alle westerse universiteiten hun professoren en hun
corrupte omgekochte ‘hoogwaardigheidsbekleders’  dikwijls bestaand uit allerlei
regerende strontbalen die via wetten de nodige tienduizenden jaren bestaande
ECHTE medische wetenschappen hebben verklaard tot de zogenaamde KWAKZALVERIJ
terwijl er maar één MODERNE KWAKZALVER bestaat en die heet MENEER DOKTOOR!

Enfin, als het gaat om het virus, voor mij bestaat het nog steeds niet! Dan
lijkt het mij eerder dat alle coronazever die dagelijks wordt verkocht door WEF-
afgevaardigden zoals De Croo en Rutte hier een BUSINESSMODEL vertegenwoordigen
die door VIROLOGISCHE PSEUDOWETENSCHAPPERS, propagandakranten en -omroepen ver-
der via NLP toepassingen en hypnoseberichten aan de man worden gebracht! Man,
wat ben ik blij geen televisie te hebben  terwijl ik 25 jaar geleden al alle
kranten heb buiten gesmeten! 

Daarom geloof ik ook al deze shit niet en doe ik serieus onderzoek. Alle dagen
maak ik de ganse klootzakkerij uit voor het vuil van de straat. En toch roert
niemand. Dat is wat heet: ‘de wijsheid in pacht hebben’! Met bewijzen natuur-
lijk! Tenslotte ben ik geen medische wetenschapper die afhankelijk is van de
staat, en me ‘dokter’ noemen is de grootste BELEDIGING die er voor mij bestaat!

Indien men 8 tot 10 jaar universitaire opleiding heeft gevolg en men kan alleen
een recept uitschrijven, dan heb je niets begrepen van de essentie van de studie
en dan heb je zeker niet leren genezen of geneeskunde gestudeerd. Dit alles valt
onder de studie van de medicijnen!

CASUS:

Man, 57 jaar oud. Vriend des huizes! Ik word gebeld door zijn ongeruste vrouw
om eens ‘om de koffie’ te komen omdat Luc vel pijn heeft in zijn linkerarm en
niet naar de dokter wil omdat ze toch geen fluit kunnen. Bij hen aangekomen let
ik op de plaats waar hij probeert de pijn weg te knijpen in zijn linkerarm en
bestudeer gelijk zijn gezicht! Ik vraag of hij nog een en andere voelt. Hij
voelt een druk op de borst en is misselijk. Dat zijn dus echt de symptomen van
een op handen zijnde hartaanval. Ik vraag zijn vrouw om een kop heet water en
cayennepeper. Ze kijkt even raar naar mij maar komt snel terug met het gevraag-
de. Ik doe een koffielepel cayennepeper in het ‘hete’ water en sommeer Luc alles
liefst in één teug leeg te drinken. Hij doet zijn best en in twee teugen is het
kopje leeg. Na nog geen 2 minuten laat zijn knijpende rechterhand zijn linkerarm
los en ontspant hij zich volledig. Er komt zelfs een glimlach op zijn gezicht.
Ik vraag hem nog een keer een kop het water met cayennepeper te drinken en hier-
na is de crisis bezworen.

Verder spreek ik af om de frietolie te vervangen door vet, margarine te schrap-
pen en er ROOMBOTER voor in de plaats te stellen en het niet langer gebruiken
van allerlei oliën behalve olijfolie. Voila! Hartaanval gestopt. Geen ambulance
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en geen ziekenhuisopname waren nodig. Ook geen ‘dotteren’ of ‘open hartopera-
tie’. Het systeem werd tienduizenden euro’s bespaart alleen omdat ik weet wat te
doen met bijna niets! Alle keukenkruiden zijn ook GENEESMIDDELEN die ECHT gene-
zen!

Dit is maar één voorval! Cayenne is een duizendpoot! Het kan eveneens kanker
genezen maar daar zijn ook minder ‘prikkelende’ middelen voor te gebruiken. 

Er is nog geen enkele SYSTEEMARTS die kanker kan genezen omdat ze de procedures
vanuit de petrochemische industrie MOETEN gebruiken want als ze dat NIET doen en
hun patiënt sterft dan worden ze door de ‘orde der artsen’ AFGEMAAKT en doorver-
wezen naar de strafrechtbank voor moord! 

Dus systeemartsen zijn altijd al DUBBEL GENAAID geweest! Ze zitten in een sys-
teem dat hen volledig in de tang heeft! ZE MOGEN NIEMAND GENEZEN, WANT VIA DE
WETTEN VAN DE STAAT EN DE ‘ORDE DER ARTSEN’ zijn ze verplicht om de ROCKEFELLER
INDUSTRIE met de VERWERPELIJKE NAAM farmaceutische industrie IN LEVEN TE HOUDEN!

IEDEREEN DIE ME HIEROP AAN WIL VALLEN. MOOI, MAAR DAN WEL MET BEWIJZEN! WANT IK
KAN KANKER GENEZEN EN DE UITDAGING GA IK PER DIRECT AAN ALS IK VOOR DE RECHTER
WORDT GEDAAGD. CAMERA’s MOGEN ME VOLGEN, IK HEB HIER GEEN PROBLEMEN MEE, EN ERNA
KAN IEDEREEN KANKER GENEZEN OMDAT IK HET IN DETAIL ZAL UITLEGGEN! 

WAT we zien, HOE het te behandelen en WAAROM juist op deze manier! 

KUNNEN JULLIE GROOTSMOELEN DAT OOK?

Oh ja, een ‘alternatief’ verhaaltje over de GRIEPZEVER

Waarom komen verkoudheden/griep jaarlijks voor? En is het waar dat
de gevaccineerde persoon het zijn hele leven zal ervaren,

vergeleken met een niet gevaccineerde persoon?

Dit gebeurt jaarlijks omdat het lichaam, op cyclische basis, het signaal krijgt
om massaal opgeslagen gifstoffen te dumpen.

Dit gebeurt op cellulair niveau...

Seizoensveranderingen brengen veranderingen in  vochtigheid en temperatuur te-
weeg die de bioactieve functies van cellen verhogen, door vocht- en/of zuurstof-
opname.

Deze biochemische signalen zorgen ervoor dat cellen opgeslagen gifstoffen los-
laten:

• het zijn cellulaire processen die in stand worden gehouden door celoverle-
vingsmechanismen een soort van huisreiniging. Bacteriën nemen ook toe tij-

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als jouw vaccinatie werkt, waarom MOET ik er dan een nemen? En, als jouw vaccinatie NIET werkt, waarom ZOU ik er

dan een nemen?
Laat het even bezinken! Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we een ziekte die we niet hebben,

overbrengen op hen die er wel tegen zijn ingeënt ! Is dat niet FANTASTISCH? We leven toch in een wondere wereld, niet?
Voor alle zekerheid heb ik vandaag een aspirientje genomen zodat mijn lezers geen hoofdpijn krijgen! We doen het tenslotte

voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

http://echtekrant.be/


tinus: van de familie van rattingen 

Gepensioneerde en gepassioneerde Onderzoeksjournalist medische wetenschappen

Oud commando: niet gemaskerd, niet gemuilkorfd, niet gevaccineerd, niet bang

Correspondance Diplomatique ID: 13.414 – IPP

dens koudere maanden, omdat ze floreren in het bloed als gevolg van een
verlaagde lichaamstemperatuur.

• Wanneer ze zich vermenigvuldigen, voeden ze zich met afval in het weefsel
en het bloed.

• Wanneer zij dergelijke materie consumeren, scheiden zij deze uit in een
bruikbare vorm voor witte bloedcellen en andere reinigende cellen, zoals
fagocyten, om deze verder te elimineren en of te recyclen voor gebruik
door het lichaam.

Het lichaam scheidt 90 procent van de gifstoffen via de huid af.

De rest wordt uitgescheiden via de darmen, de mond en de slijmvliezen. Afhanke-
lijk van de giftigheid en de aard van die stoffen, kunnen parasieten of schim-
mels worden gebruikt om ze te helpen afbreken.

Maar wanneer stoffen te giftig zijn voor deze levende microbiële agentia om ze
te consumeren zonder te sterven, moet het lichaam als laatste redmiddel een
niet-levende stof aanmaken.

Deze worden ‘virussen’ genoemd, enzymachtige agentia die specifieke materie af-
breken.

Zij lossen afvalstoffen op wanneer weefsel te giftig is voor onze levende mi-
croben om te consumeren en te elimineren.

Virussen zijn in de kern ingebed met mRNA en DNA, een biochemisch slot-en-sleu-
telsysteem voor communicatiedoeleinden met witte bloedcellen en weefsel.

Hun buitenste omhulsel bestaat uit een eiwitlaag:

• de capsid - dat is een vochtige laag die specifiek weefsel kan opslokken
door oppervlakte-actieve werking.

• Oppervlakteactieve stoffen zijn moleculen die zich aan elkaar hechten om
afgesloten bellen te vormen.

• Dit proces wordt uitgevoerd onder begeleiding van antilichamen van witte
bloedcellen.

• Deze coating werkt als een soort magneet, die materie afstoot en/of aan-
trekt. Zodra de materie is opgeslokt door de oppervlakte-actieve aard van
de buitenste coating, zal het virus die materie geleidelijk oplossen/ont-
leden, zoals een zeep vet van de vaat zou afbreken.

• Antilichamen zullen de materie ook naar het virus brengen. Beide agentia
werken samen als een eenheid.
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Aangezien virussen niet leven, moeten zij een sturende stof hebben, en daarom
worden antilichamen gebruikt:

• virussen kunnen niet vliegen of lopen, en hebben geen overlevingsmechanis-
men.

• Antilichamen worden altijd gebruikt om de genezing te vergemakkelijken,
wat een onderdeel is van het infectieproces.

Als dit niet zo was, zouden wij er getuige van zijn dat iedere persoon 100 pro-
cent van de tijd sterft aan een massale celinfectie. Ik wil niet discriminerend
zijn, maar toch, wij nemen dit niet waar. Nergens en nooit!

Zodra het virus de materie heeft afgebroken en geneutraliseerd, zal het lichaam
het verdrijven via de eerder genoemde wegen.

Verkoudheden zijn voornamelijk bacterieel, maar soms kunnen virussen worden ge-
bruikt:

• verkoudheidsvirus …

• Vergeet niet dat elk virus dat door elke cel wordt aangemaakt, verschil-
lend RNA en DNA zal bevatten, omdat elke cel in het menselijk lichaam mi-
nutieus verschillend DNA bevat.

De wetenschap heeft in het verleden beweerd dat elke cel hetzelfde DNA bevat:

• dit is onjuist, en studies tonen nu aan dat elke cel verschillend DNA be-
vat.

• Dit is een van de redenen waarom virussen nooit besmettelijk kunnen zijn -
het "lock-and-key"-systeem dat bekend staat als RNA/DNA is niet compatibel
zijn tussen gastheren.

• Wij kunnen de Illusie van Virale Activiteit waarnemen, omdat alle levende
organismen - of het nu planten zijn, of dieren - functioneren met biologi-
sche klokken naast de natuur.

Wanneer bomen bloeien, is dat omdat temperatuurveranderingen ervoor zorgen dat
die boom vruchten voortbrengt.

Op het microniveau van het lichaam is hetzelfde waar.

Het lichaam is de microkosmos van de uiterlijke macrokosmos (universum) die we
waarnemen.

Een persoon kan regelmatig virale of bacteriële ontgiftingen ervaren als hij
zijn lichaam voortdurend vergiftigt.
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Zelfs bij gezonde mensen kunnen we verwachten dat we zo nu en dan een lichte
verkoudheid hebben. Bacteriële verkoudheden zijn nodig om ons te helpen bij het
afbreken van gifstoffen die we hebben opgepikt uit de lucht, voedsel of water-
bronnen.

Ze dienen ook om het hele lichaam te versterken...

Gevaccineerde personen kunnen geen goede ontgifting ervaren omdat vaccins het
lichaam belemmeren om zich op de juiste manier te reinigen en te hervormen.

Dit komt omdat het lichaam al zijn middelen verschuift naar pogingen om de ra-
dicale immuunrespons als gevolg van hulpstoffen, weefsels en chemicaliën in vac-
cins te verlagen, zodat het geen tijd heeft om de rest van het lichaam te ont-
giften en te versterken.

Zulke mensen zijn vatbaarder voor het ontwikkelen van virussen om hen te helpen
deze giftigheid af te breken.

En heel dit verhaal  neemt de PSEUDOWETENSCHAPPERS hun
bewijs dat besmettende VIRUSSEN ECHT BESTAAN totaal weg.
Ze kunnen het bestaan van een besmettend virus NIET be-
wijzen en dit verhaal NIET ontkrachten omdat ze het be-
staan van het besmettend virus NIET kunnen bewijzen!

Dat er steeds meer een andere kijk komt op ‘virussen’ dat is zeker! Maar bedenk
wel, dat een ‘virus’ wordt voorgebracht door ONZE EIGEN CELLEN om het lichaam te
ONTGIFTEN! Geen enkel ‘virus’ kan iemand anders besmetten, daar hebben we onze
seizoenen voor!

Over de belachelijke PANDORA PAPERS
Sinds 3 oktober 2021 is er nog geen fluit veranderd op heel de wereld niet.
WAAROM NIET? Omdat alles volledig volgens de wet is geregeld. De Pandora Papers
was een gewoon een storm in een glas water om de aandacht af te leiden van kran-
ten die feitelijk niets anders doen dan de kont van de rijken der aarde te neu-
ken. (Ze moeten doorgaan als serieuze onderzoekskranten in het COVID verhaal of
alles wat met ROTHSCHILD schijtpapier te maken heeft)

Ook De Tijd bijvoorbeeld. Zet alles over de Pandora Papers achter een betaal-
raampje dus dan weet je dat het geen ECHT NIEUWS is, maar een allegaartje van
zever en propaganda! ECHT NIEUWS SCHREEUW JE VAN DE DAKEN! Mensen zijn GEK om
voor dit soort klootzakkerij en schrijversshit te betalen. Niet alleen de medi-
sche clan maar ook de LEUGENACHTIGE media is bezig om haar eigen graf te gaven
met al hun propagandazever. Het is hen van harte gegund!
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In 2021 was er een totale oversterfte van 6.187 overlijdens in de leeftijdsca-
tegorie tussen 15 en 44 jaar. In 2020 was dat aantal nog 2.850. (2019: 667;
2018: 2.077; 2017: 292). Is er iets aan de hand? Zouden het niet de GENETISCHE
DOODSPUITEN KUNNEN ZIJN? Het is maar een vraag aan het MINISTERIE VAN GENOCIDE
ONDER LEIDING VA? MASSAMOORDENAAR VDB in België en die KAALKOP in Nederland!

Oostenrijk  stelt de vaccinatieplicht uit tot april in plaats van februari🇦🇹

- Duitsland  laat het idee vallen🇩🇪

- Spanje  wil vertrouwen op natuurlijke immuniteit, Covid classificeren als🇪🇸
een griep. 

- In Engeland  het leven wordt weer normaal, zonder pas en zonder maskers🏴

-In Denemarken  vervallen alle maatregelen. 🇩🇰

- In Tsjechië  wordt het idee van een vaccinatieverplichting afgeschaft🇨🇿

- De WHO staat tegen herhaalde boosterdoses

-De WHO is tegen een reis verplichting met 2G binnen Europa. 

- Israël  verplicht geen vierde dosis meer, te veel mensen weigeren. 🇮🇱

- In Quebec wordt de 3de dosis niet meer aanbevolen voor mensen ouder dan 70
jaar omdat de bijwerkingen te veel en te groot zijn.

- Zwitserland  roept het “begin van het einde” van de pandemie met de variant🇨🇭
Omicron;

- BOSNIË-HERZEGOVINA  WORDT HET EERSTE EUROPEES LAND OM ALLE VORM VAN COVID-🇧🇦
PASPOORTEN TE WEIGEREN. 

- Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten heeft zojuist het vaccinatie- of
COVID-19-testbevel van president Joe Biden geblokkeerd voor grote bedrijven. Een
beleid dat de conservatieve rechters als een ongepaste belasting op het leven en
de gezondheid van veel Amerikanen beschouwen

- China  en Rusland  hebben een vaccin ontwikkeld, 🇨🇳 🇷🇺 een klassiek vaccin en
geen gentherapie, reden waarom hun vaccin wordt geweigerd door de Franse staat.

- India  heeft Covid-19 onder controle gebracht door de vaccinatie te stoppen🇮🇳
en gratis een medicinale behandelingskit (inclusief ivermectine) uit te delen. 

En BELGIE/NEDERLAND probeert nog steeds aan de massa om vaccinatie op te drin-
gen en de vaccinatiepas op te leggen.🖕

We leven in de landen van DOORGEWINTERDE GENOCIDEPLEGERS of het MOETEN KAMIKA-
ZEPILOTEN zijn die wachten tot ze met hun residentie en al worden opgeblazen!
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Het soort Koopmans moet per direct uit de samenleving worden verwijderd. Op wat
voor manier, daar breek ik me echt het hoofd niet over. Dit soort ONMENSEN heeft
DUIZENDEN mensenlevens op hun geweten. Wordt het misschien tijd om HET RECHT in
eigen handen te nemen? 

The Final Variant zal zijn: DE STROP ROND JULLIE NEK!

Het zou zelfs een carnavalsslogan kunnen zijn. Zo belachelijk is het!

Maar dat is het niet. Ondanks alles gaat de politieke zever nog steeds over wel
of niet VERPLICHT VACCINEREN. Wel STRONTBALEN, bewijs het bestaan van het ‘vi-
rus’ eerst, dan moet je ons verklaren waarom het GEEN EXPERIMENT MEER IS en wat
voor aanleiding er is om deze euthanasiespuit een ‘vaccin’ te noemen omdat het
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aan geen van de peilers voldoet waaraan een ECHT VACCIN MOET VOLDOEN! Mij lijkt
het dat iedereen op een zogenaamde ‘gewettigde’ manier naar de slachtbank moet
worden geleid. Als het ooit zover komt en ik overleef de eerste spuit, let dan
wel dat ik voor mezelf NIETS meer te verliezen heb. Dan neem ik elke POLITIEKE
KLOOTZAK die ik tegenkom mee de kist in! Als het kan dan begin ik met De Croo en
Von der Leyen en de leegloper waarmee ze is getrouwd. Nog even voor wat opschud-
ding zorgen voordat ik de pijp aan Maarten geef! 

  

MY BULLET, YOUR HEAD!
- Etienne van Rattingen
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Iedereen die vertrouwd heeft op zijn immuunsysteem en zonder vaccinatie 2 jaar
corona heeft overleefd zonder ziekenhuisopname en niet heeft deelgenomen aan het
ctb systeem, zou een belasting- en ziektekostenkorting moeten krijgen of wat mij
betreft TOTALE AFSCHAFFING want het systeem hebben deze mensen niet langer no-
dig.

Ze hebben de overheid en zorg niets gekost. Dat zijn 150 miljoen mensen in Eu-
ropa die de zorg en de staat GEEN FLUIT hebben gekost in heel Europa! Laat het
geld maar komen en als je geen geld hebt, pers De Jonge dan maar uit die KLOOT-
ZAK is er met 5 miljard vandoor! Is daar trouwens al klacht voor neergelegd, in
de ECHTE MAATSCHAPPIJ, niet in jullie politieke droomwereld, heet dat DIEFSTAL
en daarbij is het niet JULLIE of ZIJN geld, maar het onze. We willen het terug.

8/2/2022
Al jaren worden onze lage landen door de politiek uitverkocht. Het is begonnen
in België met Verhofstadt die alle cruciale artikels uit de inflatielijst haalde
zodat we nu kunnen worden wijsgemaakt dat er maar een paar procent inflatie is
terwijl na 2 jaar coronacrisis de WERKELIJKE inflatie is opgelopen tot ongeveer
25%. De coronacrisis heeft een scheiding tussen staat en volk teweeggebracht.
Maar omdat het land van het volk is en niet van de politiek en hun ambtelijke en
andere kontneukers wordt het tijd om de Wetstraat en ganse EU zever schoon te
vegen! Laat de truckers hun werk maar doen. Ik hoop dat ze de ganse politiek
‘uithongeren’ met hun en onze eisen! Hoewel, misschien zit er wel een addertje
onder het gras.

Ik ben niet bloeddorstig, maar hoe bloeddorstiger en moorddadiger de politiek
zich tegenover het volk opstelt hoe meer ik zin krijg om hen allemaal de kop in
te slaan! Er is geen rede meer te vinden bij hen, waarom zouden wij dan nog HUN
klotenwetten gehoorzamen te meer nu blijkt dat ook ongeveer ELKE RECHTER corrupt
is en niet meer betekent voor het volk dan een leeglopende strontbaal?

Zie deze link over Israël na de vierde golf doodspuiten.

I dont dislike or hate any nation or its people.
What I detest are ideologies and those being for-
ced on others. Politics = Poly = Many. Ticks = Pa-
rasites. Many parasites.

9/2/2022

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als jouw vaccinatie werkt, waarom MOET ik er dan een nemen? En, als jouw vaccinatie NIET werkt, waarom ZOU ik er

dan een nemen?
Laat het even bezinken! Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we een ziekte die we niet hebben,

overbrengen op hen die er wel tegen zijn ingeënt ! Is dat niet FANTASTISCH? We leven toch in een wondere wereld, niet?
Voor alle zekerheid heb ik vandaag een aspirientje genomen zodat mijn lezers geen hoofdpijn krijgen! We doen het tenslotte

voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

http://echtekrant.be/
https://fb.watch/b0v0N9BwDa/


tinus: van de familie van rattingen 

Gepensioneerde en gepassioneerde Onderzoeksjournalist medische wetenschappen

Oud commando: niet gemaskerd, niet gemuilkorfd, niet gevaccineerd, niet bang

Correspondance Diplomatique ID: 13.414 – IPP

DE DOMINO'S BEGINNEN TE VALLEN...
Zoals ik vorige week al schreef hebben de eerste twee provinciesin Canada  nu
officieel het eind van de gehoorzaamheidspas aangekondigd alsmede een gefaseerde
afschaling van alle beperkende maatregelen. In Alberta, een van de grootste pro-
vincies is de pas vandaag al niet meer noodzakelijk om te tonen om ergens binnen
te komen en in Saskatchewan gebeurt dat op 14 februari.

Ook andere provincies (waaronder twee hele grote, Ontario en Quebec) hebben
aangekondigd de maatregelen te gaan afschalen. Alleen hebben die provincies nog
niet het einde van het discriminerende pasje aangekondigd, dus daar is nog een
weg te gaan. Maar het begin is er. En daar mogen we best even bij stilstaan en
het vieren. Ook in Amerika zijn nu zelfs de meest potdichte Democratische staten
zoals New York en California de maatregelen flink aan het loslaten. Alleen ook
hier is wel nog de pas in gebruik, dus die moet er nog af.

Het tij is aan het keren, ik heb het al meermaals gezegd. De beweging naar
vrijheid is niet meer te stoppen. De revolutie gestart door de truckers begint
zijn vruchten af te werpen. Het volk heeft zich massaal achter de truckers ge-
schaard en de politici kunnen niet anders dan meebewegen. Anders bewegen ze
zichzelf uit het politieke slachtveld wat ongetwijfeld zal volgen. En de meesten
willen toch graag blijven zitten waar ze zitten. Power to the people!! Moge het
een inspiratie zijn voor ons allen. Zo verander je beleid. Bottom up, vanuit het
volk. Yes, we can do this!

https://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/covid-alta-edmonton-kenney-1.6343576 

kardamon, philemon, stasimon, backgammon, fytohormon, waterdemon, wondhormon,
shit mijn arm is tekort!

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als jouw vaccinatie werkt, waarom MOET ik er dan een nemen? En, als jouw vaccinatie NIET werkt, waarom ZOU ik er

dan een nemen?
Laat het even bezinken! Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we een ziekte die we niet hebben,

overbrengen op hen die er wel tegen zijn ingeënt ! Is dat niet FANTASTISCH? We leven toch in een wondere wereld, niet?
Voor alle zekerheid heb ik vandaag een aspirientje genomen zodat mijn lezers geen hoofdpijn krijgen! We doen het tenslotte

voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

http://echtekrant.be/
https://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/covid-alta-edmonton-kenney-1.6343576


tinus: van de familie van rattingen 

Gepensioneerde en gepassioneerde Onderzoeksjournalist medische wetenschappen

Oud commando: niet gemaskerd, niet gemuilkorfd, niet gevaccineerd, niet bang

Correspondance Diplomatique ID: 13.414 – IPP

10/2/2022

In Zweden is het leven terug naar normaal: alle restricties vervallen vandaag
en de testlocaties worden ontmanteld. Zweden koos nooit voor een lockdown en be-
leefde geen catastrofe. Nooit sloten de scholen in Zweden. Nooit gold in Zweden
een mondkapjesplicht. Het kan. Dus, waarom in de BANANENREPUBLIEKEN Nederland en
België niet? Heeft de politiek het hier te druk met de kont te neuken van
Schwab, Rockefeller en Rothschild? Of is het omdat tuttebel massamoordenares Von
der Leyen en haar genocideplegende vergifboer hier in België wonen?
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Nog meer autopsies
Er werden 15 autopsies verricht  op vaxxinatieslachtoffers van verschillende
leeftijden en van verschillende merken van injecties en in alle gevallen ‘leken
de organen op het eerste zicht volkomen normaal’ maar na een grondiger onderzoek
van de organen werd ontdekt dat op één na alle sterfgevallen het gevolg waren
van ‘auto-immuun (zelfaanval) door dodelijke lymfocyten’. Het zwaarst aangeval-
len orgaan was het hart. Deze bevindingen worden onthuld in dit paper van Dr.
Bhakdi en Dr. Burkhardt: 

"On Covid vaccines: why they cannot work and irre-
futable evidence of their causitive role in deaths
after vaccination."

 
Zie meer details hier:

https://doctors4covidethics.org/wp-content/uploads/2021/12/end-covax.pdf 
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‘t Is maar dat u het weet. Alle WAPPIE opmerkingen komen nu in de bijsluiter
van de EUTHANASIESPUIT! Vraag erom voordat u deze klootzakkerij in uw lijf laat
spuiten! En vertel de lustige spuitertjes daar dat zij, en zij alleen, verant-
woordelijk zijn voor alles wat er na de spuiterij met u gebeurt. Zij draaien op
voor alle kosten. Vraag hun naam en adres dan kun je per direct, en anders ge-
zins- dan wel familieleden, legale stappen ondernemen als er u iets overkomt.
Klaag ze ook aan via de politie. Nu het officieel in de bijsluiter wordt opgeno-
men is er bewijs dat ze moorden plegen en u moet de voorbedachte rade bewijzen.
Dat is de bijsluiter en alle databases die beschikbaar zijn in Europa en de VS.

Het vaccin is ook nog steeds NIET GOEDGEKEURD anders had dit EXPLICIET op de
website van lareb.nl gestaan. In plaats daarvan staat er deze bovenstaande zeer
MISLEIDENDE zooi met lettertjes! Maar nogmaals, de SHITZOOI die ze iedereen in
willen spuiten werd NOOIT GOEDGEKEURD. Nergens, op heel de wereld niet. U bent
in mijn ogen compleet ONNOZEL indien u zich met deze experimentele genetische
kutzooi vrijwillig laat  euthanaseren. Stop deze TROEP een ‘vaccin’ te noemen,
het is het niet. Stop om alle klachten te scharen onder de noemer ‘BIJWERKIN-
GEN’, dat zijn het niet. Het zijn VERGIFTIGINGSVERSCHIJNSELEN! 

Wanneer gaat de WAARHEID eens doordringen bij de MEUTE? Elke vaccinatie is
overbodig want alleen alle toegevoegde vergif in de spuit doet haar werk. Ze
kunnen dit pas voor de volle 100% tegenspreken indien ze er ook eens werk van
gaan  maken  om  met  hun  ‘geïsoleerde’  en  gepurifeerde  virussen  een  andere,
compleet gezonde persoon te besmetten die dan vervolgens dezelfde ziekte zou
moeten krijgen. Dit proberen ze al sinds 1920 en het is nog nooit gelukt. Wel-
licht bestaan virussen niet maar dat zou een groot verlies zijn voor Big Pharma
want dan verliezen ze MILJARDEN per jaar aan inkomen. Tenslotte draait alles om
GELD en ze hebben er geen fluit aan als u geneest want dan brengt u niets meer
op! U bent een portemonnee voor Big Pharma en die moet volledig worden leegge-
haald! Uw regering werkt hier heerlijk aan mee, zo ook professoren, ziekenhui-
zen, artsen en universiteiten! Is dat geen mooi systeem der illusionisten, in
gang gehouden door de VIRUSLEUGEN?
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Zeg corrupte, omgekochte politieke strontbalen SCHAF DE QR-code af. Deze landen
gingen jullie al voor. 

- UK

- Ierland

- Denemarken

- Zweden

- Noorwegen

- Finland

- Spanje

- Zwitserland

Moet toch lukken dat de politici van Nederland en België onder de meest corrup-
te kontneukers van NAZIKLAAS SS SCHWABBER en zijn WEF vallen zeker! Waar wachten
jullie op? DE REVOLUTIE? WEL, die komt eraan. Gewoon wachten en vooral niets an-
ders doen dan jullie politieke kloten schuren en gebaren van ‘kromme haas’!

Steeds meer wetenschappers beginnen zich te roeren
Voor de politici die zich buigen over een 1G,2G,3G.toegangspas: Alle mensen be-
schikken al over een natuurlijke immuniteit en/of vaccin immuniteit. Risico op
ernstige ziekte of overlijden door Covid is laag. Stop met angst zaaien, maatre-
gelen, toegangspas. Investeer in gezondheid. 

bekijk:twitter (https://twitter.com/ScottWAtlas/status/1491459441107304448)

- Dr. ir. Carla Peeters

TOXISCHE ZENDMASTEN: DRAADLOZE STRALING MOGELIJK SCHADE-
LIJK VOOR DIEREN IN HET WILD
Binnen een dag na publicatie van dit artikel in de Sante Fe New Mexico Newspa-
per, werd de titel van het artikel gewijzigd van 'Toxic Towers: Report says wi-
reless radiation, said by telecom companies to be harmless, could be hurting
wildlife' in 'Report says wireless radiation may harm wildlife'. 

Het mag duidelijk zijn waarom de titel gematigd moest worden, maar dat doet
niets af aan de grondigheid van het onderzoek. En laten we hopen dat ook hier
uiteindelijk het oud-Hollandse gezegde opgaat: 'Al is de leugen nog zo snel, de
waarheid achterhaalt haar wel'. 
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De auteurs van dit onderzoek hebben 1.200 peer reviewed studies onderzocht om
een driedelig rapport van 210 pagina's samen te stellen, waarin ze vaststellen
dat de toxische effecten van elektromagnetische velden op de cellen, het DNA en
de chromosomen van een dier zijn waargenomen in laboratoriummonsters en dus van
toepassing zijn op dieren in het wild. 

Veel soorten dieren in het wild, zoals herten, zeehonden, walvissen, vogels,
vleermuizen, insecten, amfibieën en reptielen, worden blootgesteld aan elektro-
magnetische velden van draadloze bronnen. In sommige opzichten zijn veel soorten
gevoeliger voor elektromagnetische velden dan mensen. 

Het rapport beveelt nieuwe wetten aan, waaronder het herontwerp van draadloze
apparaten en infrastructuur om de stijgende omgevingsniveaus te verminderen. 

Voor de oorspronkelijke artikelen, zie:

Levitt BB, Lai HC, Manville AM. Effects of non-ionizing electromagnetic fields
on flora and fauna, part 1. Rising ambient EMF levels in the environment. Rev
Environ Health. 2021 May 27. doi: 10.1515/reveh-2021-0026.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34047144/ 

Levitt BB, Lai HC, Manville AM. Effects of non-ionizing electromagnetic fields
on flora and fauna, Part 2 impacts: how species interact with natural and man-
made EMF. Rev Environ Health. 2021 Jul 8. doi: 10.1515/reveh-2021-0050. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34243228/ 

Levitt BB, Lai HC, Manville AM. Effects of non-ionizing electromagnetic fields
on flora and fauna, Part 3. Exposure standards, public policy, laws, and future
directions. Rev Environ Health. 2021 Sep 27. doi: 10.1515/reveh-2021-0083. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34563106/ 

https://www.santafenewmexican.com/news/local_news/report-says-wireless-
radiation-may-harm-wildlife/article_1ae80fc0-7d5d-11ec-8c13-
4f3411ea8ea1.html#tncms-source=signup 

Wellicht is er dus een gegronde politieke reden om al die 5G in het geniep op
te trekken in Nederland en België. Ook dit moet eveneens tot op de draad worden
ontsponnen. Wie kocht politici hiervoor om. Komt dit ook van de Chinezen en
eveneens ergens in de criminele hoofden van Schwab/Rothschild/Rockefeller ont-
staan?

Trouwens, wist u dat geen van de deelnemers die werden ingeënt met het ‘virus’
ernstig ziek werden? 50% hield er zelfs NIETS aan over. En niemand weet of alle
deelnemers ook totaal gezond waren.  https://www.researchsquare.com/article/rs-
1121993/v1 Raar dat dit geen voorpagina nieuws is bij de omgekochte media!
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Volgens Oekraïne    bezet    Rusland op    illegal  e manier een  
plek in   de   VN-Veiligheidsraad  
Niemand heeft Rusland ooit het voorrecht gegeven om in de Veiligheidsraad te
zetelen, beweert de vertegenwoordiger van Kiev. 

Het is een NAZI in Oekraïne die dit beweert. En, dat was sinds 1990 nog nooit
iemand opgevallen in de Veiligheidsraad? Zijn al die KLOOTZAKKEN in de veilig-
heidsraad dan compleet ONNOZEL? Trouwens waarom zitten Engeland en Frankrijk
erin? Ze zijn toch niet meer dan de gatlikkers van de VS om de ‘Dogs of War’ met
de naam NAVO voor Rothschild en Rockefeller de nodige vrijheid te geven om lan-
den in te nemen en hun grondstoffen te stelen voor genoemde strontbalenfamilies?

Man ik word compleet onnozel van al deze politieke beroepsleugenaars! Het wordt
tijd dat ze allemaal de kop afgaan!

 

Dit,  voor  degenen  die  de  ‘COVID’  PLANDEMIE en  de
daaraan gekoppelde QR-code nog niet doorhebben
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Maar ik omhels dit:

‘t Is maar dat iedereen het weet!
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Want dit wil ik voorkomen:

Onze  politieke  kontneukers  van  de  VN/WEF/WHO
moordenaars hebben daar toch niets tegen, zeker?
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De reden waarom ik nooit meer heb ge-
stemd na 2002 (Pim Fortuyn), en de re-
den  waarom ik voordien alleen stemde,
dikwijls alleen stedelijk, als er een
poging  werd  gedaan  om  de  POLITIEKE
corruptie en klootzakkerij aan banden
te leggen. Er is dus nooit echt iets
veranderd en nu zijn ongeveer alle po-
litici op alle niveaus onze DOODSVIJ-
ANDEN! Heeft iedereen het al door?

Als we als goedgelovige burger onze stem uit-
brengen op een politieke partij, dienen wij
te beseffen dat we geen STEMRECHT hebben, maar
een PRIVILEGE om vreemden te machtigen. Een
politicus, lid van een belangenvereniging, is
een openbaar AGENT en gaat met uw mening op de
loop. U dient er het zwijgen toe te doen, u
heeft uw zegje in het stembureau gedaan. U
kunt er ook niets meer aan doen als u er lucht

van krijgt dat de openbaar AGENT uw machtiging misbruikt voor zaken waar u
niet achter kunt staan. Indien er misdrijven namens u worden gepleegd bent u
doodeenvoudig medeplichtig. Als u dat nog niet wist, dan WEET u het nu.

Eén van die zwaar strafbare misdrijven is de overdracht van soevereiniteit aan
vreemde mogendheden. De STAAT DER NEDERLANDEN is een onderneming met winstoog-
merk. Als u heeft gestemd, dan dient u rekening te houden met het Wetboek van
Strafrecht, waarin is omschreven:

Art 93 sr: Nederland onder vreemde heerschappij (EU, WEF, WHO); De aanslag on-
dernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heer-
schappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met
levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geld-
boete van de vijfde categorie.

Iedere overheidsagent (v/h ambtenaar) die verzuimt aangifte te doen van dit
strafbare feit is collaborateur en kan worden vervolgd volgens:

Art 162 sv, lid 1-7: Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van
hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet
zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen, met afgifte van
de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van justitie of aan een
van zijn hulpofficieren.
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Ten aanzien van de COVID-19 Operatie, de afgedwongen gentherapie en de aanval
met Directed Energy Weapons (5G) op de bevolking is duidelijk dat er sprake is
van een bezettingsregime, die met biowapens en DEW een gerichte aanval op de in-
woners van het Grondgebied heeft gelanceerd.

Art 140a sr: Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen
van terroristische misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoog-
ste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie. Oprichters, leiders of
bestuurders worden gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van
ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Daarom is het voor de bewust nadenkende mens een uitgemaakte zaak, dat iedere
bijdrage aan legitimatie van een misdadig regime op zichzelf strafbaar is en
moet worden voorkomen.

Op het stembureau aangekomen, laat u schriftelijk betekenen, dat u aan deze
maffiapraktijken expliciet NIET meewerkt. De brief vindt u – naast zeer veel an-
dere onderhoudende stukken en artikelen:

https://burgerrechtsherstel.com/actualiteiten/ scrol naar onder!

Dit kan ook in België worden gebruikt, hoewel daar iedereen ‘verplicht’ wordt
te stemmen. Zoek even de juiste wetsartikels op! Maar distantieer u van deze po-
litieke MAFFIABENDE! Geef ze allemaal de vinger op ELK NIVEAU!

Dringend bericht aan de POLITIE overal in de EU
Er is wederom Grafeenoxide in de zogenaamde vaccins aangetroffen. Bijgaand ver-
slag is bij de Britse politie gemeld en een onmiddellijke stop op alle vaccina-
ties geëist. In verband met de onverklaarde dood van Dr. Andreas Noack worden de
namen van de onderzoekers angstvallig geheim gehouden.

Bericht:

Met de informatie die u vandaag is verstrekt, is  er meer dan genoeg redelijke
verdenking dat er ernstige strafbare feiten zijn gepleegd.

Er is ook meer dan genoeg reden voor de politie om een S.8 Police & Criminal
Evidence Act aan te vragen via de 1984 Warrant en injectieflacons in beslag te
nemen en deze injectieflacons in te leveren bij een laboratorium van het minis-
terie van Binnenlandse Zaken met het oog op  het repliceren van onze bevindin-
gen.

Na het repliceren van  de onderzoeken zal de politie in het bezit zijn van hun
eigen harde bewijs om ernstige strafbare feiten te ondersteunen.
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De eerste en belangrijkste taak van de politie is de bescherming van het leven.
Het is dan ook de  taak van de politie dat ze actie ondernemen om de uitrol van
deze experimentele behandelingen onmiddellijk te stoppen tot hun eigen foren-
sisch onderzoek is afgerond.  Nogmaals, er zijn redelijke gronden om dit te
doen.

De belangrijkste potentiële verdachten in deze zaak, zoals hierboven vermeld,
wordt verboden om dit onderzoek zelf uit te voeren. Het is alleen een zaak van
de politie.

Ian Clayton is mede-oprichter van een collectief van mensen genaamd UKCiti-
zen2021, dat is  opgericht door een kleine groep mensen die voorheen werkzaam
was in de advocatuur. Hij is de persoon die deze kwestie aan u meldt  en is uw
aanspreekpunt in de toekomst.

In de loop van zijn betrokkenheid bij  UKCitizen2021  heeft  Ian Clayton een
overvloed aan contacten vergaard, en heeft informatie en directe toegang tot di-
verse experts  op vele gebieden. Hij staat  de politie graag  bij.

Aangezien de politie de plicht heeft  om  de nodige forensische tests zelf uit
te voeren, is het niet nodig om de namen van de mensen die  bij deze zaak be-
trokken zijn te vermelden. Vanwege het feit dat Dr. Noack onder verdachte om-
standigheden is gestorven na zijn videorelease over de aanwezigheid van grafeen-
hydroxide worden de identiteiten van de betrokken onderzoekers strikt geheim ge-
houden.

https://herstelderepubliek.files.wordpress.com/2022/02/uk-vax-graphene-report-
not-on-the-beeb.pdf 
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Nogmaals politici: blijf jullie kloten schuren en wij komen jullie gewoon op-
pikken en we hangen jullie op aan de bomen recht tegenover jullie KLOOTSCHUUR-
PLEK! Tot dan!

Neem ook op deze  website een kijkje. Dit geldt  ook voor België maar waarom
heeft nog nooit iemand dit ontdekt. Alles staat in de Belgische Kruispuntbank!
Alle ministeries, politie, leger en zelfs de regering zijn ONDERNEMINGEN. Geloof
me vooral niet, zoek het zelf op!

Er is niemand die kan verplicht worden belasting te betalen omdat we met al
deze staatsondernemingen van CEO De Croo GEEN CONTRACT HEBBEN!

Zelfs banken sturen geen FACTUUR omdat ze weten dat het geld voor uw lening
nooit heeft bestaan. Ze sturen keer op keer een overzicht. Als ze een factuur
sturen, hangen ze. Het zijn oplichters. MAFFIOSI! LEUGENAARS EN DIEVEN. Maar ge-
loof me niet, blijf gewoon uw hypotheken en leningen af betalen.

U zult gelukkig zijn en niets meer bezitten! – OEN NAZIKLAAS SS SCHWABBER

Wat zult u gelukkig zijn als u straks in een tent woont
of gewoon in de goot!

Maar wat kan het mij schelen. Ik ben een doodnormale prepper. Ik heb me heel
mijn leven lang voorbereid om te kunnen verder leven zonder de bemoeienis van de
klootzakken van de staat.

Zelfs als de politie komt om wat voor reden  die niet niet redelijk is zoals
bijvoorbeeld het geven van een EUTHANASIESPUIT, raad ik hen ook aan om heel erg
veel lijkzakken mee te brengen. Als ik me belaagd voel kan en mag ik me wette-
lijk, volgens oorlogsrecht, beroepen op wapens en munitie die ik niet zal schro-
men te gebruiken. En, die zullen me worden aangeleverd op het moment dat het
noodzakelijk is! Dat is me beloofd. Oh ja, we weten wat jullie allemaal uitpro-
beren op de mensen. Jullie weten niet hoeveel van jullie eigen soort jullie kont
NIET langer neuken, inclusief politici, politie en militairen! Alle dagen dat
deze CORONASHIT met alle maatregelen doorgaan raken JULLIE eigen mensen kwijt
die vroeger aan jullie kant stonden en nu voor het volk kiezen.

Maar dat maakt niet uit! Wij komen voor jullie, die denken dat gewoon alles
door kan gaan tot in de oneindigheid!

Eindelijk!
Verplichte vaccinatie van de baan.

Nu die stupide QR-code nog VERBIEDEN VOOR EEUWIG!
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Ook alle koningshuizen in de EU moeten van de baan

Ze verloochenen het volk dat hen moet onderhouden. De boom in met die zooi! Dat
ze zichzelf eens gaan onderhouden! Ook ondertekenen ze elke wet. Het betekent
dat het koningshuis SCHULDIG is aan al onze ellende van de laatste 2 jaar!
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11/2/2022
Als de overheid je chanteert met een vaxxinatiepas niet voor je gezondheid maar
voor je vrijheid dan zou je moeten begrijpen dat je in een dictatuur leeft.

- Steven Arrazola de Oate

Is dit geen bewijs genoeg om alle ‘vaxxinazis’ op te sluiten en hun vergiffa-
brieken te sluiten? Denken ze echt dat de volkeren nu hun GENTHERAPIE heeft ‘ge-
accepteerd’? Vanonder wat voor steen is dit MOORDDADIG TUIG eigenlijk komen
kruipen? De enige innovatie waar nu veel mensen over spreken is: “De kop af van
die massamoordenaars!” Misschien nu en dan eens een pint gaan pakken met de
normale man van de straat! Werkt verhelderend! Wordt door dit tuig duidelijk
vergeten! We zijn dus DUIDELIJK DOOR DE HELE ZWIK BELAZERD EN VOORGELOGEN!
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overbrengen op hen die er wel tegen zijn ingeënt ! Is dat niet FANTASTISCH? We leven toch in een wondere wereld, niet?
Voor alle zekerheid heb ik vandaag een aspirientje genomen zodat mijn lezers geen hoofdpijn krijgen! We doen het tenslotte

voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

http://echtekrant.be/
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Maakt echt niet uit. We hebben JULLIE WOB verzoeken niet nodig. Er zijn 189
landen in de wereld gekoppeld aan WEF en WHO en niet allen zijn even hypocriet
als Nederland of België. We hebben bijvoorbeeld al een bekentenis van Ierland
waarin de politiek moet toegeven dat het SARS-CoV-2 virus nooit heeft bestaan en
dat alle maatregelen totaal overbodig zijn geweest! Verder hebben we bewijs dat
Nederland en België al in het jaar 2017 miljoenen COVID-testkits hebben aange-
kocht via de Wereldbank! Dat is een volle drie jaar voor de afkondiging van een
COVIDPANDEMIE! 

Oh ja, en op de levering staat DUIDELIJK COVID dus deze naam was al in 2017 be-
kend. Over voorbedachte rade gesproken! 

(Alles levert bewijs voor genocide als we hiernaast ook alle bewijzen leggen
over wat er in het zogenaamde ‘vaxxin’ zit.) 

Niet verwonderlijk want voor deze ‘oplichterstest’ die de PLANDEMIE het nodige
cachet moest geven om een wereldwijde lockdown gestalte te geven en eveneens om
het uiterst gevaarlijke, niet bestaande SARS-CoV-2 virus te kunnen verkopen aan
de met MEDIAPROPAGANDA en Goebbels tactieken bang gemaakte bevolkingen, werd in
2015 al patent aangevraagd door ene Rothschild bij het Nederlands Patentbureau! 

Zullen we naar de rechter gaan? Of gewoon alles afschaffen zodat jullie als po-
litici en andere kontneukers jullie gezicht kunnen redden met jullie ‘barometer’
zever?

Zoals eerder al gezegd. ALLES IS BEKEND EN WE HEBBEN ALLE BEWIJZEN!
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Meneer de Jonge, U bent wel ‘verdwenen’ maar NIET VERGE-
TEN
Meneer De Jonge,

Kut.

Daar ben ik dan weer.

Ik had zo gehoopt dat ik u in 2022 geen briefje hoefde te schrijven.

Dat u als chef woningbouw van het Middelvingerkabinet in de vergetelheid zou
glijden omdat de door de Postcodeloterij betaalde klimaatactivisten de strijd
tegen de vooruitgang definitief gewonnen hebben.

Dat de dickpics en ranzige appjes die van u opduiken allemaal aan uzelf waren
gestuurd en u daar bepaald niet over geklaagd had bij een vertrouwenspersoon.

Maar er moeten nog wat oude vuiltjes worden opgeruimd.

Zoals: het antwoord op de vraag waarom u de Wet Openbaarheid van Bestuur had
laten afdrukken op twaalf centimeter breed ultrazacht papier dat u door wat ge-
willige ambtenaren op een kartonnen kokertje liet rollen.

Dat antwoord kenden we natuurlijk al: omdat u iets te verbergen had toen u voor
jaren uw zongebruinde reet ging afvegen met onze grondrechten.

U wilde niet dat we het bewijs van uw misdaden zwart op wit te zien kregen.

Nu is dat er.

U drukte de coronamelder-app er door met pure manipulatie van de bevolking.

In ambtenarentaal: “Door een worst voor te houden dat er in de toekomst minder
vrijheidsbeperkingen zullen zijn”.

Maar nog veel erger U wist dat u onze grondrechten illegaal beperkte toen u die
Noodwet in elkaar flanste waarmee de bevolking al een kleine twee jaar geknecht
wordt.

In ambtenarentaal: “Dat doen we wel, maar dat zeggen we niet”.

Ik weet niet of u het nog weet (zoek anders even in fotoalbum 4.045), maar u
heeft op 26 oktober 2017 tegenover koning Willem-Alexander gezworen de Neder-
landse Grondwet te respecteren.

Zo waarlijk zou die ‘God Almachtig’ van u u daarbij helpen.

Mislukt!
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Als er een Petrus en een hemelpoort zijn, staan te zijner tijd niet alleen al
die hoogbejaarden die u sinds maart 2020 in de verpleeghuizen letterlijk de
moord liet stikken u met hun spreekwoordelijke hooivorken op te wachten. (In
België stellen we daar GENOCIDEPLEGER VAN RANST voor verantwoordelijk! Maar in
Nederland was u daarvoor in die tijd de SPREEKBUIS!)

U heeft ook God zelf uit te leggen waarom u zo’n intens slecht mens was.

Maar eerst uw eigen tribunaal op aarde: de parlementaire enquêtecommissie.

Zin in!

Groet,

Etienne van Rattingen, maar niet met van die hoogachting, weet u!

PS. Cadeautje! Hopelijk werkt het niet als inspiratie, maar als spiegel.
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