Etienne van Rattingen

Gerommel in alle gelederen van de
Jezuïtische – Zionistische clan
Hoge omes en klinkende kabbalistische namen moeten het
veld ruimen of sterven uit als dinosauriërs nu de Militaire
Tribunalen op volle kracht de kontenneukers beginnen te
veroordelen
Inleiding
Senaat voorzitter Harry Reid gaat de weg van John McCain en George Bush Sr. en zal ook veroordeeld worden voor landverraad en geëxecuteerd worden zeggen inlichtingenbronnen direct vanuit
het Pentagon. Zoals McCain zal ook Reid ‘officieel’ aan kanker sterven. Reid heeft ervoor gekozen
om president Trump tegen te werken en dat kost hem nu zijn hoofd. Ook is opvallend dat Reid alleen sprak met de New York Times, een dagblad van de Rothschildclan.
Leden in de hogere hiërarchie mogen voor een ‘natuurlijke’ dood kiezen anders worden ze geëxecuteerd door toediening van dodelijke injectie. De inlichtingenbronnen zeggen me dat de Militaire
Tribunalen nu volledig zijn aangevat en dat militaire rechtspraak zich zal uitbreiden over heel Amerika en straks ook de wereld.
En ze zeggen nog meer. We belanden nu in de zesde week van de ‘shutdown’ van de Amerikaanse
staat. De staat van beleg staat nu echt voor de deur waarbij het militair recht alle civiel en strafrecht
zal overnemen. Militairen zullen de bewaking van gevangenissen en vliegvelden overnemen nu
steeds meer bewakingsagenten zich ziek melden omdat ze niet langer betaald worden. Dat is anders
bij de militairen. Het leger heeft alle financiële middelen voor het jaar 2019 al gekregen zodat militairen hun salarissen gewoon kunnen worden uitbetaald. Er zal onder militairen dus geen muiterij
uitbreken zoals eerst gepropageerd.

Over de Roomse Curie
Amerika is zoals Israël een onderneming. Geen land, geen congregatie van onafhankelijke staten
maar een onderneming waar het geld alles heeft te vertellen op voorheen verkregen advies van
Rome en de Jezuïet. De Roomse Curie regeert als een dictator over al hun bezittingen, zoals landen,
fondsen, stichtingen, vennootschappen en alles wat ze door wetten erbij hebben kunnen verzinnen
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zodat het onder hun beheer kwam. Amerika heeft wettelijk gezien, United States INC., en is nu onvrijwillig failliet, zoals alle Europese landen. Rechter Anna von Reitz zei hierover het volgende:
“The Roman Curia is supposed to rule over their creations—trusts, foundations, C Corps, S Corps, LLCs,
and so on. Now, to their credit, the Curia has weighed in and liquidated a great many municipal corporations involved in criminal activities. This includes the UNITED STATES, INC., which has been subjected to Chapter 7, Involuntary Bankruptcy. They are now in the process of ‘vacating’ the premises and
have to shut down and leave D.C. for 90 days,”

Op 22 januari zal president Trump in Davos aanschuiven waar hij een gesprek zal hebben met financieel expert en Chinese vice-president Wang Qishan. Uiteraard zal hier eveneens worden gesproken over een reset van de wereldmunt.

Beruchte doden van de laatste weken
Niet alleen top kabbalisten vallen dood als bladeren van een boom in de herfst. Ook de tweede lijn
begint uit te dunnen. We kijken even naar een paar klinkende namen zoals de Amerikaanse rechter
van het Hooggerechtshof Ruth Bader Ginsburg, Wereldbank directeur Jim Yong Kim en de weduwe
van Jacob de Rothschild, Serena.
Ginsburg heeft al 2 weken aan gesprekken en vergaderingen gemist. Niemand schijnt ECHT te
weten waar ze vertoeft op dit moment. Er wordt met rede aangenomen dat ze is overleden. Trump is
nu bezig om een andere rechter te zoeken om haar plaats in te nemen.
Jim Yong Kim werd ooit aangesteld door Clinton maar moest ontslag nemen met als reden corruptie. Onderzoekers hebben zich vooral gericht op Haïti en Kim zijn medeplichtigheid aan de corruptie van de Clintons met relatie tot het stelen van miljoenen aan fondsen bedoeld voor hulp en
wederopbouw van Haïti na de aardbeving in 2010 zeggen CIA bronnen. Ook het Amerikaanse Rode
Kruis schijnt hierin betrokken te zijn hoewel nog niet voor de volle 100% bekend is op welke manier!
Serena Rothschild was de moeder van Nathaniel Rothschild en we weten dat ze stierf ‘na een
kort ziekbed’. Jacob is feitelijk dood maar er worden steeds weer pogingen ondernomen om hem
‘levend’ te houden om te voorkomen dat zijn progressief gestemde zoon hem zou opvolgen.
Nu de Militaire Tribunalen een feit zijn, gaan er geruchten rond dat IMF voorzitster Christine Legarde een van de volgende prominenten zal zijn die haar beschuldigingen en veroordeling zal moeten aanhoren. Ook zullen belangrijke KKR financiers op het matje worden geroepen.

Hopelijk beginnen ze snel bij de EU commissie en EU politici
aan te kloppen zodat we ook in Europa gerechtigheid mogen
smaken
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