Etienne van Rattingen

Banken regeren de EU en elk land
in de Europese Unie
Hier kunt u lezen hoe dat is gekomen

Onze toenmalige regerende debiele oetlullen die toentertijd het ‘verdrag van Lissabon’ hebben ondertekend, een compleet leeg document omdat er nog geen zak op papier stond, hebben ervoor gezorgd dat we nu kunnen worden uitgezogen door de banken. Ze hebben ons LETTERLIJK een FINANCIEEL OOR aangenaaid. Rothschild en het Vaticaan lachen zich een breuk over zoveel randdebieligheid onder de regerende zionistische en Jezuïtische KONTENNEUKERS! Lid zijn van de
vrijmetselarij of Opus Dei moet toch financieel veel in het laatje brengen. Deze klootzakken hebben
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het volk laten vallen zonder enige spijt of mededogen. Wat denken ze? Dat iedereen een randdebiel
is in deze KUTMAATSCHAPPIJ die moet voldoen aan de normen van de Jezuïet en de zionist?
Alles is samengevat in Artikel 123 van het verdrag van Lissabon. Zie hier een mooie uitleg, komend van de gele vesten die door alle Rothschild kontneukende nieuwsmedia worden weggezet als
‘terroristen’, terwijl de ECHTE terroristen degenen zijn die ons zogenaamd regeren, koningen die
wetten ondertekenen en natuurlijk de banken die aan ALLE touwtjes trekken. Voortkomend uit de
door de stupide meute politici ondertekende verdrag van Lissabon omdat ze denken alles beter te
weten maar wat in alle eerlijkheid uiteindelijk zal leiden tot een volledig failliet van de economie en
alle Europese landen. En dat zegt ook genoeg over de parasiterende koninklijke families die alle
wetten en verdragen moeten ratificeren. Zolang ze ons maar kunnen laten betalen voor hun luxueuze leventje, zijn we ‘goede’ burgers. Maar achter onze rug worden we door al deze regerende en
aristocratische KLOOTZAKKEN en WAGGELTRUTTEN uitgemaakt voor KLOOTJESVOLK en
PLEBS. We moeten van al deze kloothommels af. We moeten ze buiten trappen. En dat moet gebeuren voordat ze ons alles afnemen, zowel ons spaargeld als al onze bezittingen zoals bijvoorbeeld
onze huizen. Want, dat staat te gebeuren. U moet weten dat banken hun onderpand voor al het uit de
gebakken lucht getoverde ‘geld’ voor leningen uw huis is, zolang u het niet volledig hebt afbetaald.
En als het is afbetaald dan bent u nog steeds geen absolute eigenaar want u betaalt belasting (u huurt
het dus van de staat). Dan kan de staat het nog afnemen (confisqueren is de ‘legalese’ term) om het
gratis over te dragen aan de banken. Banken hebben geen geld. Stresstesten bewijzen het dagelijks
en als een bank slaagt voor een stresstest wil dat zeggen dat ze maar 8% ‘assets’ hebben tegenover
alle geld dat ze vertegenwoordigen. Weet u wat dit wil zeggen? Dat u van elke 1000 euro in de bank
MISSCHIEN 80 euro kunt terugkrijgen als er echt ‘poep aan de knikker’ is. MISSCHIEN.
Buying the instruments directly from the state is illegal under Article 123 of the Lisbon Treaty. Richard
Murphy, who Mr Corbyn has named as the architect of People’s QE , has proposed “a ruse” in
order that the Labourite’s plans not attract the ire of EU lawmakers.

En lees ook dit een keer.
Mr Corbyn’s proposals would clash with Article 123 of the Lisbon Treaty, which forbids central banks
from printing money to finance government spending. Lawyers warned that a lengthy fight with the EU
would be a certainty, and could mean that infrastructure projects end up incomplete.

U moet heel goed beseffen dat dit wil zeggen, als we terug autonoom willen zijn als land, we de
ganse kloten EU buiten moeten smijten, en dat kan alleen als we de democratie in het land herstellen. En dan is het verdrag van Lissabon nog steeds ‘rechtsgeldig’ zodat een regering nog steeds
geen geld in omloop kan brengen zonder het te gaan lenen bij de BANK MAFFIA onder controle
van de Rothschilds en de Jezuïeten! Want daar gaat het ganse politieke geleuter over wat betreft de
BREXIT! Mag het VK weer zelf geld in roulatie brengen zonder dat de bank zich er wettelijk mee
kan bemoeien. Dat hebben die imbeciele, corrupte regerende klootzakken weer mooi voor elkaar
gespeeld voor hun broodheren, niet?
Frankrijk geeft het voorbeeld. Dat heeft het land altijd gedaan, zie de Franse Revolutie, zij het dat
de verkeerde KLOOTZAKKEN bezit namen van het land en de bezieling. Toen waren het de Jezuïeten die het Franse volk naar hun hand hebben gezet.
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Wat is er over van de kreet: ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap?’ Zal ik u het in alle eerlijkheid
zeggen? GEEN ZAK! De grondwet is zo ongeveer compleet buiten werking gezet en dat zien we
aan de inperkingen van onze grondrechten en privacy. De gelijkheid is altijd een farce geweest
want als we allen gelijk zouden zijn, zouden we worden beloond in een systeem dat het moest hebben van anciënniteit en ervaring en niet van opleidingen en benoemingen om op te klimmen in de
maatschappij. Broederschap? Moet ik dat nog uit de doeken doen? We zijn allemaal EGOÏSTEN.
ALLEMAAL! We steken iedereen die ons in de weg staat een mes in de rug om er zelf beter van te
worden. Is dat BROEDERSCHAP? De Fransen zijn WEER de eersten die het hebben begrepen. We
moeten ons als bevolking VERENIGEN want op die manier, en alleen op deze manier, kunnen we
één front vormen en iets bereiken. Kent u één regering in Europa die niet bezig is om geld te zoeken
om de begroting ‘kloppend’ te krijgen? Er is GVD geen tijd meer over om het land te regeren dat
zie je toch aan alle DEBIELEN die ons zogezegd ‘REGEREN’?
Alles is chaos in het land. De infrastructuur stort letterlijk in elkaar. De wegen zijn aan gort gereden door BUITENLANDERS en WIJ kunnen voor de kosten opdraaien. Het is allemaal PURE POLITIEKE KLOOTZAKKERIJ! En dan zetten ze nog wat pipo’s aan het opknappen van de wegen
die daar helemaal geen zak verstand van hebben. Al eens gezien hoe de wegen in de ons omringende landen er uitzien? Hoe het voelt om over die wegen te rijden? Weet u hoe dikwijls u daar in de
file moet staan omdat ze aan de weg moeten werken? BIJNA NOOIT! In België? ALLE DAGEN!
En België is ook het land van de GOEDKOPE oplossingen. We moeten onze ‘zwakke’ weggebruikers beschermen dus we hebben meer fietspaden nodig. OEPS, ER IS GEEN GELD VOOR! Weet
je wat? Teken een lijn en een fiets op de weg. VOILA, EEN FIETSPAD!
U moet heel goed weten dat vele economen hebben gewaarschuwd dat artikel 123 in het verdrag
van Lissabon op een regelrechte ramp zou uitlopen voor alle landen in de EU EN de volkeren. Maar
de kontenneukers luisterden niet. De banken hebben, en hadden hen toen ook al, in hun macht. Het
Vaticaan was wellicht al een keer langs geweest bij de kontenneukers met hun bankboekje? Tja, wie
zal het zeggen. Onze potverteerders zullen er niet voor uitkomen. Toch vraag ik me nog steeds het
volgende af. Als een Belgisch EU parlementslid, in oorlog met de Belgische belastingdienst, meer
dan een jaar lang alle deurwaarders kan buiten houden en daarna via en rechtszaak zijn belastingschuld kan afkopen met 1 miljoen euro, vraag ik me af waar het rechtvaardigheidsbeginsel naar toe
is. Denkt u echt dat ze zoveel geduld met het PLEBS zouden hebben? Denkt u dat u alles zou kunnen afkopen met een maandelijkse afbetaling van een paar euro? En dat terwijl 1) deze EU parlementariër een bandiet is en 2) alle directe belastingen gelegaliseerde DIEFSTALLEN zijn. Tja, dan
zitten we ineens in een legalese spagaat, niet? En NIEMAND kan beweren dat ik ernaast zit. Ik heb
gelijk tot in detail.
De Franse vesten hebben gelijk, en hun woordvoerder in het YouTube filmpje zei letterlijk dit:
“Ik heb geen direct antwoord. We moeten het antwoord vinden en zien waar het probleem zich
voordoet. Het probleem is dat het geld verdwijnt. Waar is het naar toe? Het feit is dat het geld hier
is maar ze stelen het van ons. Ze stelen al het geld al van het volk sinds 1973 vanwege de wet
Pompidou-Giscard. Deze wet staat toe dat de staat geld gaat lenen bij private banken en niet de
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normale weg volgt via de ‘Nationale’ Bank aan 0% intrest. Sindsdien betalen we intresten aan private banken. We zijn overgeleverd aan hen!”
Op de vraag waar de staat dan het geld vandaan moet halen, zei hij het volgende:
“Het geld is hier. Het is wat wij met zijn allen verdienen. Wat wij elke dag gezamenlijk produceren. Auto’s, brood, absoluut ALLES! We zijn met duizenden. Het systeem werkt, alleen 80% van al
onze belastingen, 80% van alle aandelen, gaat retour naar de banken om te voorkomen dat het systeem in elkaar stort. Dat is, wat er gebeurt. Dat is het waarom mensen geen geld meer hebben. Het
geld is hier.”
Hij zei ook dat het een internationaal probleem is.
“In de Verenigde Staten zien we hetzelfde probleem en dat is daar al meer dan 100 jaar want zij
leenden altijd al bij private banken. Sinds dan zijn de private banken niet meer weg te denken. Ik
heb het over de banken zoals JP Morgan, Rockefeller, FED, en de staat. Dit is wat president Kennedy probeerde terug te draaien. Hij kreeg er de kogel voor. Dit is wat er op dit moment gebeurt in
Frankrijk.”
Het verdrag van Lissabon heeft het via artikel 123 nu ‘gelegaliseerd’. Het is nu wet. Overheden
moeten geld gaan lenen bij private banken die zelf geen geld hebben en nog steeds niet aan de Bazel
3 akkoorden kunnen voldoen en dat is maar 8% geld waar kunnen maken tegenover alle GELD dat
ze vertegenwoordigen. Daarom willen banken ook dat we alles met een betaalkaart gaan betalen.
Omdat alle vals geld alleen in hun CORRUPTE KLOTEN BANKCOMPUTER BESTAAT! En
onze ‘regerende’ kontenneukers met opperkontenneuker Michel aan de leiding, doen niets anders
dan geld ‘zoeken’ terwijl daklozen op nauwelijks 100 meter van de Wetstraat sterven omdat er geen
geld is om hen te helpen. Dat is dus het SOCIALISME. Synoniem voor communisme, nazisme, zionisme en fascisme. Het is nooit anders geweest maar nu ontzettend duidelijk zichtbaar!
The issue of usury has been at the centre of politics for several thousand years, and continues to be. It’s the central issue behind the Yellow Vests demonstrations, now not only
in France. It’s a central issue in the Treaty of Lisbon, which puts all of the EU countries
at the mercy of international bankers. It’s a central issue in wars and the pretexts for
wars.
Since 9/11 there has been a constantly increasing public concern at grass roots level at
what is going on in public affairs. Individuals who ask too many questions are being
called ‘conspiracy theorists’, and groups that hold meetings on currents pretexts for
wars are denounced and mobbed by marauding gangs. Meetings are being closed down.
Individuals are being ruined. I recently visited Germany to talk with colleagues over
there about the German situation. They compared the activities of Antifa with their own
former Sturmabteilung. There’s something chilling about that when it comes from Germany. But it’s happening in Britain, too.
Many people now recognise that the Mainstream Media by-and-large are complicit. A
Guardian journalist wrote a book ‘Flat Earth News’, writing about the fake news in
other newspapers, as if The Guardian was a paragon of virtue. More recently, Udo Ulfkotte resigned as a journalist with the Frankfurter Allgemeine, and wrote the book ‘Ge-
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kaufte Journalisten’ [Bought Journalists], reporting how mainstream political journalists were generally in the pay of the secret services. It became number one in the Spiegel best-seller list.
De hele wereld schrijft erover. Alleen de ‘vrije’ pers niet. Dat zegt genoeg over de nieuwsmedia.
Ze zijn deel van het complot. JA, COMPLOT. En het is een complot om alle volkeren tot de bedelstaf te krijgen. De regerende KONTENNEUKERS spelen hierin een voor de Rothschilds en Jezuïeten heel belangrijke rol. Daarom zijn ze ook OMGEKOCHT. Hoe? Dat laat ik in het midden omdat
er meerdere mogelijkheden zijn om iemand te dwingen mee te werken. Omkopen is nummer 1. Pedofilie is nummer 2. Maar hoe dan ook, ik ga graag in discussie met deze corrupte klootzakken.
Kunnen we het ook nog een keer hebben over de Bende van Nijvel en de Dutroux affaire. Beide zaken liggen me nog steeds zeer zwaar op de maag vanwege de zogenaamde waarheidscommissies
die feitelijk complete doofpotaffaires zijn geweest.
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