Etienne van Rattingen

‘Joodse’ Controle werd in 1892
bekokstoofd door de Jezuïeten

Een officieel artikel geschreven door de Jezuïeten en
uitgegeven door het Vaticaan in 1890 bevestigen alles
Inleiding
La Civiltà Cattolica is een Jezuïtisch tijdschrift dat twee maal per maand verschijnt en wordt uitgegeven door het Vaticaan. Het bestaat sinds 1850 en is tot nu toe zonder mankeren al die tijd tweemaal per maand verschenen. Alle artikels die hierin verschijnen moeten de goedkeuring krijgen van
‘de schijnheilige stoel’ en zodoende kunnen we dus zeggen dat we zeker al bijna twee eeuwen door
de katholieke kerk worden besodemieterd, belogen, bedrogen en bestolen! Hier wat leesvoer.
Het originele artikel staat niet meer online. De link was deze.
Doordat we dit weten, is het zeker dat de Protocollen van Zion uit de pen van de Jezuïeten zijn gekomen en dat de joodse zionisten hiervoor altijd zijn aangekeken. Sion is een plaatsje in Zwitserland, het land van de vele banken, het hoofdkwartier van de VN en het hoofdkwartier van de CIA
voor degene die het nog niet zouden weten; Ja, de CIA is een zionistisch - jezuïtische inlichtingendienst die nauw samenwerkt met Mossad, MI5 en MI6. Sion is altijd een bastion van het Vaticaan
geweest en is dat nu nog steeds. Ongeveer 75% van de inwoners is nog altijd katholiek.
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Onze politieke, religieuze en culturele ‘leiders’ zijn feitelijk lijders omdat ze niets meer dan KONTENNEUKERS zijn van deze kliek, de centrale bankiers, of feitelijk degenen die daar aan de touwtjes trekken, de zionisten die de klappen voor de jezuïeten mogen opvangen, en het voetvolk zoals
de klunzen Draghi, Trichet, Guindos, Mersch, Coeuré zijn goede betaalde gatlikkers. Ze zijn even
pervers en crimineel als alle politieke maffia, bankmaffia, zionistische maffia en natuurlijk de paapse maffia. Ze hebben geen eigen wil en geen eigen identiteit. Daarom noem ik hen ook debiel, infantiel, kontenneuker, imbeciel en al die soortgelijke ‘koosnaampjes’, dan krijgen ze een identiteit.
Velen onder de politieke en andere leeglopers zijn pedofielen die zijn gefilmd in standjes met kinderen waarmee ze onder de duim kunnen worden gehouden. Ik weet dat velen denken dat ik
‘Schwanz’ maar laat ons eerlijk zijn, waarom is deze verrotte structuur dan nog niet opgerold?
Waarom zijn BOB onderzoeken in België in de zaak Dutroux naar zwarte kerken en pedofiele aristocratie gestopt? En door wie? Welke kopstukken met HEEL VEEL macht zaten er tussen door wie
complete ONDERZOEKEN zijn gestopt? Tja, kom je dan normaal met een beetje gewoon ordinair
denkwerk niet in de hoogste regionen van regeringen, koningshuizen en ministeries? Want, wie anders kunnen zulke politieonderzoeken een halt toeroepen? Deze Jan Lul in ieder geval niet! Hoe je
alles ook draait of keert. Je komt steeds weer bij dezelfde KLOOTZAKKEN uit! Ze gebruiken de
term ‘democratie’ maar dat is BULLSHIT! Democratie bestaat niet. In eerste instantie zouden we
dan niet in een ‘koninkrijk’ leven en in tweede instantie zouden politici dan na de verkiezingen a)
niet ‘formeren’ en b) niet een volledig mandaat naar zich toetrekken. Want als je dat doet dan verneuk je de kiezers wat A betreft en trek je de stem van het volk in wat B betreft. Iedereen die niet
‘begrijpt’ wat ik bedoel moet zich een keer een IQ test af laten nemen en/of onder curatele laten
stellen!
Voor 1890 waren de meeste joden niet meer dan wat gelukzoekers die regelmatig uit Europese steden en landen werden getrapt omdat ze zich misdroegen zoals meeste zigeuners.
Multiculturalisme en diversiteit, feminisme, homoseksualiteit en moslimintegratie zijn kreten, in het leven geroepen om Europa en Amerika
te verdelen en te destabiliseren. Meeste mensen vinden het ‘normaal’ en
werken zodoende mee aan hun eigen slavernij. Succes is afhankelijk
van de medewerking van de ‘domme kudde’ om de wereldagenda van
de ‘verlichten’ uit te kunnen dragen. Normale mensen, ook normale joden, zijn niet eens op de hoogte van deze verborgen agenda.
Toch zien we duidelijk dat veel joden nu deel uitmaken van alle onderdelen in onze samenleving waarin en waardoor de mensheid te manipuleren is. Ik bedoel letterlijk: goudmarkt, handel, beurzen, aandelenmarkten, hoge politieke benoemingen, banken, verzekeringsmaatschappijen, leger, diplomatie, diamanthandel, inlichtingendiensten enz..
We komen ze ook tegen in de pers en uitgeverijen. Dikwijls als eigenaars of als CEO dan wel leden van raden van bestuur. Zionisten maken de wet LETTERLIJK uit in naam van de jezuïet. Daarom bestaan er artikels in verdragen waardoor deze klootzakken en hun kontenneukers ons met de
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wet in de hand mogen BESTELEN! Ik doel hiermee bijvoorbeeld op artikel 123 van het verdrag
van Lissabon. Daardoor mag elke private bank ook gebruik maken van Ponzifraude en mogen ze
geld toveren uit de gebakken lucht. En, banken bezitten heel erg veel GEBAKKEN LUCHT maar
wat ze mankeren is ECHT GELD! Ze produceren via hun Ponzifraude VALS GELD. En alles met
toestemming van de ONNOZELAARS die ons ‘regeren’, althans dat maken ze de bubs wijs, natuurlijk. Ze regeren niet want ze hebben GEEN FLUIT te vertellen! Er wordt hen verteld wat te
doen en vooral wat ze moeten laten. Het zijn hondjes die pootjes geven en gatlikken, meer niet!
Is het dan vreemd dat ik het schijt heb aan alle hiërarchie, aristocratie, politieke kwasten, pers, ministeries, advocatuur, rechterlijke macht, politie en alle andere klootzakken die zich op een of andere manier bemoeien met mijn en uw leven. Er doen zoveel LULVERHALEN de ronde over van alles en nog wat en er zijn zoveel academici die alles beamen waardoor ik denk dat een universiteit
gewoon dient om mensen DOMMER te maken. Hoe langer men studeert hoe dommer men wordt!
Eigenlijk wil het zeggen: hoe langer je studeert hoe meer je onderhevig bent geweest aan hersenspoeling van de jezuïet, zodat je niet eens meer voor jezelf kunt denken. Academici zijn dus dubbel
gehandicapt. Ze denken dat ze iets weten en hebben niet het vermogen om tot de conclusie te komen dat ze het wel eens mis zouden kunnen hebben.

Antisemitisme
Altijd staan de zionisten klaar met het woordje antisemiet. Maar de enige en ECHTE ANTISEMIET is de Israëlische ZIONIST zelf die elke dag alle Palestijnen ondermijnt, mishandelt en uitmoordt. Want de Israëlische zionistische jood stamt niet af van S(h)em. Daartegenover staat dat
ELKE PALESTIJN een semiet is. En, ondanks de vele OORLOGSMISDADEN en plegen van genocide is er nog geen enkele ISRAËLISCHE ZIONIST ooit veroordeeld door het Internationaal Gerechtshof of door de kontenneukers van de VN! Is er niemand op de wereld die zich afvraagt hoe dit
allemaal kan? Waarom de EUROZIONISTISCHE ISRAËLIET gewoon zijn moordpartijen kan
voortzetten en dit al doet sinds 1948 met mandaat van de VN? Wil de echte ANTISEMIET opstaan?
Dus, nu weet u wat ANTISEMITISME werkelijk betekent. Praat vooral de zionisten niet na. Ik
ben geen ANTISEMIET, ik ben een ANTI ZIONIST EN ANTI JEZUÏET. Ook ben ik ANTI CONTROLESTAAT, ANTI KONING en zeker ANTI SOCIALIST zolang er geen sprake is van ECHTE
DEMOCRATIE! In een ECHTE DEMOCRATIE zijn geen verkiezingen nodig want het volk regeert!
In een staat waar de burger bang is van de overheid heerst FASCISME! In een staat waar de ambtenaar bang is van de burger heerst VRIJHEID! Vergeet het nooit!
En vraagt u zichzelf ook wel eens af waarom er ‘diplomatieke onschendbaarheid’ bestaat? Omdat
allen die ons regeren regelrechte BANDIETEN zijn en door de ‘wet’ tegen het volk moeten worden
beschermd. Eerlijke mensen hebben geen ‘onschendbaarheid’ nodig.

Politici zijn landverraders!
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