Etienne van Rattingen

Kardinaal Pell is veroordeeld
Ritueel kindermisbruik bestaat
Inleiding
Na mijn vorige artikel, waarin ik meer inging op het ‘beroep’ van de kardinaal, wil ik nu een
boekje opendoen over het feit dat dit geen wereldnieuws is, omdat de ‘vrije’ nieuwsmedia alles stilhouden.
George Pell werd schuldig gevonden voor vijf verschillende gevallen van kindermisbruik. Ik snap
echt niet waarom mensen blijven opkijken naar verderfelijke instituten zoals het Vaticaan en een
paus die ook niet helemaal zuiver op de graat is. Men beweert van de paus dat hij ook heeft
meegeholpen aan genocide in zijn thuisland. Maar pedofilie bestaat niet alleen in het Vaticaan of bij
de andere oude pedofiele klojo’s die daar rondlopen. Ook koningshuizen, beroemdheden, presidenten en politici zijn in vele gevallen geen knip voor de neus waard. Je moet niet luisteren naar wat
deze pipo’s zeggen, je moet ZIEN wat ze doen. En, dan ziet men ze allerlei onethische dingen uitvoeren. De vraag is waarom dit soort klootzakken onze ‘leiders’ zijn en waarom we ze nog TOLEREREN!
•

Hoelang proberen activisten al de aandacht te krijgen voor allerlei ritueel kindermisbruik in
het Vaticaan en alle katholieke kerken in de wereld?

•

Hoe dikwijls zijn de ‘geestelijke’ klootzakken al beschuldigd?

•

Hoe dikwijls zijn ze echt veroordeeld en de gevangenis ingegaan?

•

Hoeveel klojo’s uit de hoogste hiërarchie van het Vaticaan moeten nog worden veroordeeld
voordat het Vaticaan tot op de laatste steen wordt afgebroken?

Natuurlijk vinden we kindermisbruik niet alleen in het Vaticaan. Dat is het topje van de ijsberg.
Neem nu het verhaal over de miljardair Jeffrey Epstein en zijn vriend prins Andrew van de Engelse
koninklijke familie. Stopte deze rijk klojo een onderzoek naar de pedofiele prins Andrew?
Ook Hillary Clinton en haar even verwerpelijke ‘echt-genoot’ worden al jarenlang achtervolgd
door dit soort verhalen. Ook zij hebben een niet te ontkennen connectie met Epstein.

De kardinaal
Tja, Pell is het meest recente voorbeeld van ritueel kindermisbruik door katholieke priesters. Vijf
verschillende pedofiliezaken zijn bewezen waarvoor hij is veroordeeld. Maar wat nog opvallender
is, Pell is één van de hoogsten in de hiërarchie van de kerk die ooit is beschuldigd en veroordeeld.
Hij was de rechterhand van paus Benedictus en van paus Franciscus. Dus, in rang net onder beide
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‘generaals’. Opvallend echter dat de Australische nieuwsmedia weinig of niets neerschreven over de
veroordeling van de kardinaal. Een klassiek voorbeeld van politiek getinte ‘schrijfkramp’ als het
gaat over het censureren van bepaald nieuws voor het grote publiek. Men zegt dat men op deze manier negatieve publiciteit wil voorkomen voor het geval er nog andere rechtszaken komen over deze
materie. Dat mag dan wel zo zijn. Toch was er een waar mediacircus in de aanloop naar het proces
toe. Waren de kindermisbruikers zo ontzettend zeker dat deze kardinaal nooit zou worden veroordeeld?
Wel het zal mij aan mijn reet roesten. De kracht en macht van internet is te groot om het geen
WERELDNIEUWS te maken. Internet is de reden waarom alles zo snel aan het veranderen is.
Steeds meer mensen zien wat er werkelijk aan de hand is. Nieuws dat vroeger kon verzwegen worden door de ‘vrije’ pers voor de massa, wordt nu publiek gemaakt. Google, Twitter en Facebook
kunnen echt niet alles censureren.

De ‘vrije’ pers
Bijna alle media buiten Australië deden er het zwijgen toe. Geen wonder want zowat alle media
over heel de wereld is in handen van dezelfde kleine groep mensen die panikeren vanwege de populariteit van de echte vrije/alternatieve media. Nieuwsmedia die ze niet kunnen controleren waardoor
ze giganten als Google, Twitter en Facebook nodig hebben om zoveel mogelijk alternatief nieuws te
censureren. Ze kunnen deze grote bedrijven onder druk zetten omdat ze beursgenoteerd zijn en dus
morgen failliet kunnen draaien als de aandelen waardeloos worden. Dit gebeurde Facebook al bijna
een keertje een paar jaar terug. Volg het geld en veel kan worden verklaard.

Over het tipje van de ijsberg
Als het over de MISDADEN gaat waar Pell zojuist voor is veroordeeld, hebben we het echt over
het tipje van de ijsberg. We praten over een veroordeelde die deel uitmaakte van een zeer gesloten
gemeenschap van elites die het Vaticaan representeren. Is het dan vreemd dat meeste mensen denken dat de hoogsten in rang, inclusief de paus zelf, aan dit soort activiteiten meedoen? Ik geloof de
zwartrokken al lang niet meer als ze iets zeggen. Trouwens, hoe gaan dit soort dingen eindigen als
degenen die het zouden moeten stoppen zelf het pedofiele, rituele spel meespelen?
Ulrich Weber, een advocaat die in 2015 ontdekte dat in het jongenskoor van het Vaticaan, gedirigeerd door Benedictus XVI zijn oudere broer, ongeveer 600 jongens slachtoffer waren van seksueel
en fysiek misbruik.
Aartsbisschop Carlo Maria Vigano attendeerde de huidige paus in augustus 2018 nog op het seksueel misbruik van kinderen met de woorden dat het in de katholieke kerk “epidemische vormen
aan het aannemen is.”
Ik vraag me idem af waar justitie en politie blijven in dit verhaal. Wie stopt hen om al deze kloot zakken voor het gerecht te slepen? We kunnen gevoeglijk zeggen dat justitie en politie geen zak te
vertellen hebben. Ze mogen alleen gewone burgers kloten met parkeerbonnen en bekeuringen voor
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overdreven snelheid of rijden onder ‘invloed’. Een recent artikel van een gepensioneerde agent met
25 jaar ervaring in onderzoek naar pedofilie en kindermisbruik legt tot in detail uit hoe het allemaal
in elkaar zit, hoe deze pedofielen blijven bestaan en hoe politieonderzoek buiten werking wordt gezet.

Conclusie
Deze pedofilienetwerken bestaan. Ook in België. Zwarte kerken waar kinderen ritueel worden geofferd bestaan. Ook in België. We mogen niet langer ontkennen dat kindermisbruik voorkomt in alle
kringen, in politieke kringen, financiële kringen, koninklijke families tot en met het Vaticaan. Deze
mensen zijn het licht in de ogen niet waard. We moeten hen helemaal niet verafgoden. Ze durven
voor deze misdaden niet eens uit te komen. Maar door de veroordeling van kardinaal Pell lijkt het
erop dat de ogen van veel mensen opengaan. Dat ze zich bewust aan het worden zijn van hetgeen er
werkelijk speelt in de wereld.
Ik denk dat vele politici, katholieke priesters, aristocraten en andere hoogwaardigheidsbekleders
zich zullen moeten verantwoorden voor de bestellingen van jonge kinderen bij Dutroux. De zaak
Dutroux zou beter volledig overgedaan worden en nu met de focus op zwarte kerken, de katholieke
kerk en het koninklijk huis!
Dutroux is geen bendeleider, nooit geweest. Dutroux was geen kopstuk. Deze idioot is daar veel te
dom voor. Heel Jumet lacht nog om hem zoals hij bij de overval op het postkantoor door de politie
op heterdaad werd betrapt. Hij mag misschien arrogant zijn maar het blijft gewoon een debiel!
Ook kunnen we beginnen met de X-dossiers weer te heropenen. Regina is nooit onbekwaam verklaard, door geen enkele psychiater die haar heeft onderzocht. Psychiaters gaven haar volmondig
gelijk en deze rapporten zijn ook neergeschreven en waarschijnlijk ergens in een la gedeponeerd om
te worden vergeten. In ieder geval is het DE ‘VRIJE’ PERS die haar ‘gek’ heeft verklaard. En op
wiens bevel? Dat zijn de vragen waar antwoorden op moeten komen. Want als je die vragen hebt
beantwoord kun je het volledige netwerk MET kopstukken oprollen.
Is dat teveel gevraagd? Zie deze docu.
En vergeet deze docu uit 2005, waarin Cynthia McKinney Donald Rumsfeld beschuldigt voor het
verkopen van vrouwen en kinderen, niet te bekijken. En dan is er nog een video van meer dan 1 uur
van FBI klokkenluider Sibel Edmonds over het feit dat de Amerika wordt geregeerd door een stelletje pedofielen! Ook is er nog een Corbett Report over pedofilie in de politiek.

Er is zoveel bekend. Moeten de burgers het FEITELIJKE
werk van justitie en politie gaan opknappen? Zullen we dan
beginnen bij de bank- en politieke maffia? Dan komt de rest
van de ‘elite’ maffia vanzelf vanonder hun steen uitgekropen!
Het wordt tijd dingen te veranderen die niemand wil en kan accepteren

