Waarom leren overleven?
Wellicht gaat er een lampje branden na dit relaas
De wereldeconomie haar aandrijfsysteem is gebaseerd op schuld. Het is een een economisch experiment dat ontzettend verkeerd is gegaan. De ‘TECHNOCRATEN’ zijn zover doorgeschoten over
de verkeerde weg (daarom haat ik PEER REVIEW ook) dat het niet langer te repareren is. Ze kunnen het niet langer stoppen of terugdraaien. Het is gedaan met het schuldensysteem dat we vandaag
de dag kennen en waarvan de meesten denken dat het een goed en betrouwbaar systeem is.
Het gaat niet alleen over het feit dat centrale banken het niet meer kunnen ‘repareren’. Ze WILLEN het ook niet repareren want dan komt er ineens een andere aap uit de mouw. De ganse mensheid zou ineens gaan beseffen dat CENTRALISEREN geen oplossingen is en FEITELIJK de ergste
fout laat zien die de levende wereld kan overkomen.
Ik zal u tonen wat voor een onbalans er in de wereld is geschapen door steeds meer ‘schijtpapier
van Rothschild’ in circulatie te brengen terwijl het geen enkel onderpand heeft of u moet gebakken
lucht en gezeik van de bancaire en politieke maffia als ‘onderpand’ zien? Het enige onderpand dat
ik u kan aanbieden is een basis om, tijdens de naderende financiële depressie die duidelijk op ons
afstormt, te kunnen overleven samen met uw gezin.
Wat heeft de bancaire maffia verwezenlijkt tot op dit moment? De globalisten hebben op dit moment 23 biljoen Amerikaanse schulden, 250 biljoen wereldschuld en 17 biljoen aan negatieve obligaties op de belastingbetaler haar bord gedropt. Een schuld die onmogelijk nog af te lossen is, erger
nog, een schuld waarvoor de globalisten aansprakelijk moeten worden gesteld omdat ze via PONZIFRAUDE, diefstal en oplichting zijn verkregen met medewerking van ELKE REGERING op aarde! Zo zit het WERKELIJK in elkaar!
Centrale banken ondermijnen onze vrijheden en zelfs ons bestaan. Dit is geen aanname maar
een zuivere waarheid!
Onze maatschappij kan niet blijven voortbestaan als consumentengedrag is gebaseerd op de hoeveelheid schuld die er in een maatschappij rondgaat. Productie hoort de drijfveer van een economie
te zijn.
Verwacht u aan een aandelencrash. Ik denk dat de DOW de eerste zal zijn die zichzelf op zal branden!
Geen enkel land kan zelfs de ‘intresten’ nog betalen. De financiële wereld staat op een keerpunt en
maar bitter weinig mensen zijn erop voorbereid.

Ik weet niet wanneer de financiële implosie zal plaatsvinden. Maar dat deze komt in 2020 is een
feit. Vooral als Amerika voor 31 januari geen geld vindt om voort te bestaan en het VK de EU zal
verlaten. Dat is voor de globalist het begin van de TOTALE ONDERGANG! Daarom probeert de
ELITE MAFFIA nog steeds de BREXIT te stoppen en Amerika een derde wereldoorlog te laten
starten!
Ook China en Japan kunnen niet langer hun intresten betalen aan de globalisten van de bancaire
maffia.
Goud is er nog natuurlijk, maar dat is een te eerlijke oplossing voor banken. Alles wat gerelateerd
is aan goud daar kan niet met gesjoemeld worden!
Wanneer de implosie ook zal gebeuren, iedereen die dit leest gaat het nog meemaken.
Geloof me, leer overleven, doe aan preppen en als het moet, VERDWIJN. U zult het nodig hebben
in de toekomst.
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Met holistische groet,
Etienne van Rattingen.

