Etienne van Rattingen

Geld en ‘t Vaticaan
Wat meeste mensen niet weten
Op 11 december 2018 werd kardinaal George Pell door een Australische jury schuldig bevonden
aan seksuele mishandeling en verkrachting van kinderen. De dag daarop kreeg hij daarbovenop nog
een keer ‘de zak’ van de paus. (volgens mij ook een schijnheilige katholieke Jezuïet met een misselijk makend geurtje rondom zich heen) en over heel de wereld bleef het stil.
Toch was het belangrijk nieuws in de geheime financiële wereld, gestuurd door het Vaticaan. Pell
was namelijk de persoon die over al deze geheime financiën van en vooral VOOR het Vaticaan
ging. Hij was de GEHEIME CONTROLEUR van het Vaticaan. Hij was de man die alle regeringsleiders, vrijmetselaars van P2 en de CIA financieel controleerde om enkele voorbeelden te geven.
Regeringsleiders zoals bijvoorbeeld dictators en dergelijk soort ongedierte die aan de macht komen
krijgen bezoek van zo’n strontventje van het zichzelf verrijkende Vaticaan. Dikwijls ook nog een
Jezuïet. Pell was de laatste in rij die dit soort regeringsleiders opzocht met een bankboek waarin een
astronomisch bedrag werd aangeboden aan de nieuwe dictator, fascist of andersoortig regerend onderkruipsel met veel bloed aan zijn vingers, waarbij hem duidelijk werd gemaakt de miljarden te accepteren met de voorwaarden hieraan verbonden of te worden ‘verwijderd’.
Het is een keuze ‘lood om oud ijzer’ en natuurlijk wil een dictator een fascistische uitzuiger blijven. Dus, hoezo ze maken een keuze? Ze worden beloond door degenen die zogenaamd ‘vrede op
aarde’ brengen maar in werkelijkheid regelrechte massamoordenaars en genocideplegers belonen
door hen rijk te maken. Alleen maar om er ook financieel beter van te worden. De 200 regeringsleiders bijvoorbeeld die de fraudelente ‘CO2 veroorzaakt opwarming van de aarde’ onzin hebben
ondertekend in Polen, behalve Trump dan natuurlijk want die stuurde het Vaticaan wandelen met
hun flessentrekkerij, zijn allen de regerende zichzelf verrijkende SLAVEN van deze financiële
Vaticaanzwendel.
Tja, en het verdwijnen van het hoofd van dit geheime controlesysteem zal diep inwerken op de
bestaande politiek, afhankelijk van wie hem gaat vervangen, en ook omdat het niet zeker is dat het
geheime controlesysteem zal blijven bestaan. Hopelijk gaat het nu de schop op.
Dan nog wat ander heuglijk nieuws. Koningin Elizabeth, u weet wel het Engelse koninklijke
spook dat al heel haar leven letterlijk over lijken gaat, heeft haar leiderspositie bij het comité van
300 aan de kapstok gehangen. Er doen geruchten de ronde dat een jonger iemand haar zal opvolgen
en het zijn niet prins Charles noch prins William.
“The 13 ruling bloodlines and I have had enough of this world and the minions charged with its curation.
All Sovereign Heads of State and all respective governments fired. Ordo ab Chao.” The source also said,
“Sir Alexander Younger at MI6 is already briefed, along with the Queen in London and the Emperor in
Tokyo,” about this development.

Het wordt tijd dingen te veranderen die niemand wil en kan accepteren

