
ETIENNE VAN RATTINGEN 

Gepensioneerde en gepassioneerde Onderzoeksjournalist medische wetenschappen

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

De ‘Pandora’ Papers

Nog nooit heb ik meer ergerlijke riooljournalistiek moeten aanzien en -horen. 

WOOW, Blair en meer dan 1200 rijke Belgen en ‘Belgische’ ondernemingen zijn er
genoemd met geld en bezittingen in belastingparadijzen.

SO WHAT?

Al deze constructies zijn wettelijk toegestaan. Zoiets moet je niet op de man
spelen, daarvoor moet men de wet aanpakken. Spijtig genoeg gaat het om veel men-
sen die eveneens in regeringen zitten waardoor men kan aannemen dat ze deze wet-
ten natuurlijk nooit zullen ontmantelen.

Dat geeft me het idee om eens te gaan onderzoeken of we wel bij deze vormen van
regeren willen blijven. Is democratie ECHT democratie of is het maar wat gezeik
op papier? Alle politici hangen de partij aan en de partijmening prefereert bo-
ven mening van het volk. Dus wat de partij DICTEERT wordt uitgevoerd. Misschien
daar eens over gaan filosoferen? Want als men niet wil dat al deze gasten en hun
bedrijven geld  en bezittingen  hebben via  belastingparadijzen zul  je bij  de
Achilleshiel MOETEN starten. De wetten die dit alles mogelijk maken ontmantelen!

Meer dan 600 RIOOLJOURNALISTEN die hun eigen belastingcode hebben ontworpen
zijn bezig u zand in de ogen te strooien en uw aandacht af te leiden van hetgeen
er ECHT aan de hand is.

Ever Grande is op hetzelfde moment als de publicatie van de Pandora Papers van
de beurs gehaald in Hongkong. Dat betekent het totale failliet van China en de
VS. Dit zal een staartje hebben dat honderden malen erger zal blijken te zijn
dan de teloorgang van Lehman Brothers waardoor alle banken in een vrije val kwa-
men wat toen nog kon worden opgevangen door ons belastinggeld! Nu zal dit niet
meer het geval zijn. Onnodige COVID-19 maatregelen hebben zoveel geld gekost dat
niets meer kan worden verlangd van de staat. Meeste staatsschulden in de EU zijn
met minimaal 50% toegenomen en WIJ gaan hiervoor opdraaien.  

Ever Grande is één groot PONZIFRAUDESCHANDAAL! Het ROTHSCHILDBANKSYSTEEM is
eenzelfde PONZIFRAUDESCHANDAAL! De staat helpt beide Ponzifraudesystemen maar
eerst hebben ze de rijken en zichzelf geholpen door hun geld ergens veilig te
stellen via wetten die ze zelf vorm hebben gegeven.

HET MONDIALE BANCAIRE FAILLIET STEVENT OP ONS AF! Niemand mag het weten! 

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Er bestaan 3 soorten politici in de wereld. Gechanteerd, bedreigd of omgekocht. Allen zijn corrupt!

Als het vaccin de gevaccineerden niet kan beschermen, hoe gaat het vaccin de niet-gevaccineerden dan beschermen?  Het is
allemaal gepolitiseerde media- en medische zever van Pinokkio, SNUIF, De Croo en Vandenbrouckovitsj om u VERMOORD
TE KRIJGEN, met de hulp van allerlei omgekochte idioten uit de politieke, journalistieke, en medische DEBIELENCLUB!

QUARANTAINE = het voorkomen dat ongezonde mensen gezonde mensen besmetten. 
MEDISCHE TIRANNIE = het voorkomen dat gezonde mensen in de gemeenschap aan alle facetten kunnen deelnemen.

Word het geen tijd dat DE STAAT gaat BEWIJZEN dat het SARS-CoV-2 virus bestaat?

http://echtekrant.be/
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