ETIENNE VAN RATTINGEN

De oorlog van China tegen de VS is begonnen
De Standaard blijft in gebreke hoewel ze dezelfde lijst met CCP criminelen heeft toegestuurd gekregen die kunnen worden gelinkt aan multinationale bedrijven. Deze koppeling laat zien dat er
heel erg veel Chinezen met hoge CCP functies of hun afgevaardigden zitting hebben in de dagelijkse besturen of hoge functies bezetten in onder andere: Boeing, Airbus, Pfizer, AstraZenica, RollsRoyce, 3M, Pepsi Cola, IBM, Mars Food, DOW Chemical en nog heel erg veel andere multinationale bedrijven! Deze klojo’s komen nu via Zwitserland de EU binnen op een diplomatiek paspoort!
De conclusie is heel gemakkelijk te trekken. De Chinezen hebben de internationale handel en banken overgenomen. Nu dwingen ze via hun psychologische martelingen ons, het westerse volk, eronder te krijgen met medewerking van alle EU regeringen en koningshuizen via de coronamaatregelen
voor een virus dat NIET BESTAAT! We moeten als volk onze handen ineen slaan en deze regeringen afzetten. Dit is MET of ZONDER medewerking van advocatuur, politie en justitie. Zij maken ook hun eigen keuzes! Maar niet iedereen is een COMMUNISTENPOEPER zoals alle verwerpelijke politici, VLAAMS BELANG inclusief. Want, deze club zou zich nu kunnen onderscheiden en wat doen ze? Ze spelen het communistische KLOTENSPEL MEE! De boom in met deze
politieke, leugenachtige eenheidsworsten! Het zegt me ook dat de politiek één grote bende toneelspelers is. Overbetaalde toneelspelers die zich aan een verborgen agenda moeten houden en ons uitsluitend leugenachtige oplichtersshit, dood en verderf verkopen. De bekende hoop STRONT met
een mooi lintje eromheen!
Als ik het lijstje met bedrijven bekijk dan moet ik zeggen dat ik niet het idee heb dat deze bedrijven erg veel aan mij verdienen. DOW heeft wel iets met de plastic zakken te maken die ik door de
maatschappij gedwongen moet gebruiken. Voor zover de keuzevrijheid in ‘groene’ zaken. De rest is
MEDISCHE MAFFIA, ‘voedsel’ en ‘drinken’ met een vleugje internationaal reizen. Dat gebruik ik
geen van allen. Als iedereen zou leven zoals ondergetekende zouden deze bedrijven niet eens meer
bestaan!
Wat we wel zorgen baart is de Chinese ‘overname’ van IBM! Weet u dat IBM ook de eerste telcomputers verkocht aan Hitler? Lees het boek van van Edwin Black een keer dat werd uitgegeven
in 2012. “IBM and the Holocaust: The Strategic Alliance Between Nazi Germany and America’s
Most Powerful Corporation.”
IBM heeft meegeholpen aan de holocaust en heeft hiervoor nooit excuses gemaakt. NOOIT! En
toch is het één van de meest belangrijke bedrijven ter wereld gebleven. En dat terwijl de top van de
bankwereld overwegend Joods is, en geen enkele bank fatsoenlijk zou kunnen werken zonder een
mainframe van IBM met de daarbij behorende toeters en bellen zoals job scheduling, IMS enzovoort! IBM mainframes komen we niet alleen tegen in de bankwereld. Ook rederijen, havens, vliegvelden, vliegmaatschappijen en internationale expediteurs maken er gebruik van. Begrijpt u nu ook
waarom alle failliete vliegmaatschappijen worden overeind gehouden met de miljarden die WIJ
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ALS VOLK straks zullen terug moeten betalen, akkoord gaan met het alleen vliegen met een COVID-19 paspoort?
De infiltratie van al deze bedrijven werkt als volgt. Alle media, Big-Tech, regeringen als wettenmakers en zelfs culturele lichamen zijn voor het overgrote deel corrupt en rapporteren via de CCP
leden aan China en de partij.
Met deze informatie kan Peking dan weer verdere maatregelen afdwingen om de duimschroeven
wat betreft hun manier om ons psychisch te martelen nog wat verder aan te draaien!
De EU is al gevallen, Rusland heeft de bankierszooi (Rothschild) buiten getrapt gevangen in een
eenzijdige oorlog tegen de Chinees terwijl China vooral de energiebronnen nodig heeft van Rusland
waardoor Rusland bij machte is geweest alle IMF schulden af te betalen. Rusland is hierdoor vrij en
kan niet meer met ‘geld’ worden gechanteerd! Canada en de VS zijn nu het doelwit omdat deze beide landen nog niet gevallen zijn voor de Chinese overheersing! De FED en ECB doen hieraan mee
door zoveel mogelijk Rothschild zijn schijtpapier (u noemt dat geld maar het is SCHULD) te blijven drukken om beide landen failliet te laten gaan. Trump gaat hiervoor niet overstag. Dat regerend
communistisch CASTRO-figuur in Canada wordt alleen nog door Amerika in toom gehouden!
Daarom werden de Chinese troepen, uitgenodigd door deze idioot, teruggeroepen naar China anders
had Amerika alle Chinese en Canadese troepen afgemaakt tijdens de oefening!
Dat, beste lezers, is feitelijk al een derde wereldoorlog die aan het woeden is. Voor nu is het nog
steeds een propaganda oorlog maar de door China beïnvloede verkiezingen in de VS zijn eigenlijk
een ware OORLOGSDAAD. Het antwoord is nu aan Trump.
Hij is de enige persoon op aarde die nog staat tussen de volledige overgave van de wereld aan de
CHINEZEN of een totale oorlog om ons vanonder het juk van de Chinezen te halen. Dat is ook de
reden waarom Trump en Poetin altijd hun vriendschapsbanden hebben aangehouden ondanks alles
wat er aan onzin is verkocht door de Chinese, EU-regeringen, VS democraten en media communisten over beide personen!
Slechts 147 ondernemingen vormen de “superentiteit”, en bezitten meer dan 50% van de rijkdom van de wereld; dat is de reële economie. Deze megacorporaties vormen het centrum van de wereldeconomie gerund door
de centrale banken.
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