Etienne van Rattingen

Open brief aan alle bevolkingen van Europa
Voor mij is het onzeker of iedere burger in de EU wel goed beseft wat voor vieze spelletjes er
door politici worden gespeeld om ons te dwingen oorlogen, opstanden en zelfs revoluties te doen
accepteren. Uit Afrika en andere oorlogsgebieden overspoelen steeds meer vluchtelingen de zachte
onderbuik van Europa, geholpen door Ngo’s, in leven gehouden met geld dat hen door bandiet en
maffialeider George Soros met handenvol wordt toegeworpen. De corrupte politiek zwijgt in alle
toonaarden omdat de belangrijkste EU politici werden uitgenodigd op de Bilderbergvergadering
van 2018, gehouden in Turijn, waar hen de nodige bevelen zijn gegeven.
Er ontstaan steeds meer no go zones in alle grote steden van alle Europese landen. De politiek
doet er geen zak aan. Misdaden nemen toe met hetzelfde percentage als dat er vreemdelingen uit
oorlogsgebieden binnenkomen en worden verdeeld over de Europese landen. Meeste vluchtelingen
zijn mannen en moslim. Velen onder hen zijn kindsoldaten geweest of hebben hun volledige familie zien afslachten in de oorlog en zijn zelf zo gewelddadig dat onze ‘normale’ politie niet is opgewassen tegen deze vorm van misdadigers. Vooral in een bananenrepubliek zoals België waar regeringsfunctionarissen de nare gewoonte hebben hun politiekorpsen af te vallen als er serieuze
STRONT aan de knikker is terwijl diezelfde stront door hun incompetent beleid is veroorzaakt. We
nemen de bende van Nijvel, de zaak Dutroux, maar ook de dood van een kind dat tijdens een achtervolging per ongeluk werd gedood door een politiekogel. De incompetente regering beloonde de
(misdadige) ouders, hoewel ze hun vluchtauto gebruikten als MOORDWAPEN door op de politieagenten in te rijden, gaf hen een verblijfsvergunning, een huis en een uitkering terwijl de politieagenten in de kou bleven staan, ondanks de moorpoging van de vader-chauffeur op hen. In Engeland, Duitsland en Frankrijk noemen ze dergelijke voorvallen terrorisme. In België noemen ze het
een ‘spijtig’ gebeuren. Consequent kunnen we onze Very Incompetent Persons uit de regering wel
noemen. Ze hebben de ballen niet om voor eens en altijd komaf te maken met de no go zones in
België. Het zijn eitjes met een broos schulpje!
Ze wachten, zoals de Zweedse regerende kontenneukers hebben gewacht. Deze hebben zolang
gewacht tot er 12 bomaanslagen in 24 dagen gebeurden waarbij het politiebureau van Malmö werd
opgeblazen en de complete rand van de stad in vlammen opging. De politie stond erbij en keek er
naar! WAAROM? Hadden ze bevel gekregen om NIET in te grijpen? Wat deed de regering erna?
Ik weet wel dat YouTube deze films censureert, maar u moet weten dat er een vervanger voor YouTube bestaat waar alles ONGECENSUREERD wordt afgespeeld. Waar uw mening nog ECHT
wordt gewaardeerd. Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht en onze EU klootlozen hebben
niet de ballen om Google, Facebook en nu zelfs Mozilla terecht te wijzen, te verbieden of hun IP
adressen af te nemen. Zij censureren en de politiek vindt het dus goed, want iets anders kun je van
hun INCOMPETENTE gedrag niet maken als het gaat om de verdediging van de (grond)rechten
van de burger die hen onderhouden i.p.v. hen hoofdelijk aansprakelijk te maken vanwege hun onbekwaamheid en ongeschiktheid om de job uit te oefenen! In elk bedrijf waren dit soort leeglopers
al binnen een maand op de keien gezet vanwege hun ontoereikende capaciteiten, en dan blijf ik
vriendelijk maar ze zouden feitelijk alle bevoegdheden moeten worden afgenomen, mede hun diplomatieke of parlementaire onschendbaarheid omdat deze zonnekloppende dagdieven en nietsnutten door zulks juridisch gezwam ongestraft misdaden tegen het volk kunnen blijven plegen. Zoals
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het NIET verdedigen van onze grondrechten en het ondermijnen van alle rechten die je als burger
zou moeten hebben waarbij ze ons ook nog bestelen.
Er zijn enkele organisaties wereldwijd die niet te vertrouwen zijn, en dat is niet alleen in mijn
ogen. Het zijn de Talmoedische joden, ook Zionisten genoemd die samenwerken met de moslimstromingen voortkomend uit de Soennieten, zoals de Wahabisten en de Salafisten. Daarnaast hebben we dan ook nog de Jezuïeten. Vergis u niet in deze moorddadige Jezuïetenclub. Ze zijn even
zozeer aanbidders van Satan, ondanks hun gekozen naam. Het is een leger en inlichtingendienst de
zogenaamde Sociëteit van Jezus. Waarschijnlijk zijn ze verantwoordelijk voor de moord op president Kennedy. Maar dat zal nooit bewezen kunnen worden ondanks de reeds vele uitspraken van
mensen die betrokken waren bij de moord. Ja, de moord op Kennedy was heel duidelijk een complot en Oswald was de zondebok. De chauffeur gaf Kennedy het genadeschot, daarom wilde Jackie
de auto uit. Ze dacht dat zij ook zou worden vermoord door deze klootzak.
Maar zulke ‘gedachten’ worden natuurlijk weggewuifd als complottheorieën, dat weet ik wel.
Toch een vraagje, kent u uw geschiedenis? Ik bedoel hiermee, uw echte geschiedenis?
1. Wie was of kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor de Russische revolutie?
2. Wie zorgde er voor het geld en vele kilo’s goud om de Russische revolutie te kunnen bekostigen?
3. Wie zorgde ervoor dat de Russische revolutionairen zich rustig konden voorbereiden op
hun taak?
4. Wie zorgde ervoor dat de opgepakte revolutionairen in Canada weer vrijkwamen om hun
weg naar Zweden voort te kunnen zetten om vandaar Rusland binnen te trekken?
Wist u trouwens dat er één poging was en pas een paar jaar later een echte revolutie die pas goed
op gang kon komen nadat de ganse Tsarenfamilie was uitgemoord? De Tsaar werd aanbeden door
de bevolking, de rest zijn geschiedenisverkrachtingen!
Hier wat linken naar noodzakelijk leesvoer en docu’s: Jan van Helsing, Vatican Assassins, Secret
Rulers of the World, Dr. John Coleman. Zo kunt u uw WARE kennis een beetje opkrikken.
De creatie van profeet Mohammed en het Mohammedanisme kunt u hier lezen. Deze eenvoudige
misleide gelovigen zijn zoals wij, katholieken en protestanten. Wij aanbidden God. Degenen waarover we het hebben aanbidden de duivel ook Satan genoemd. Ze belijden hun geloof in zogenaamde zwarte kerken waar ook kinderoffers worden gebracht. Ja, ik weet het. U gelooft het niet. Prima,
geef me één reden waarom het onderzoek naar Dutroux, toen de BOB op zwarte kerken stootte in
een andere nietszeggende richting werd gestuurd? Waar bleef dit onderwerp tijdens de Assisenzitting? Waar was het onderwerp tijdens de behandeling in de waarheidscommissie?
118.220 – 04/12/96 – MERJEAI
INITIAL BR.57.66.118220/96 - INFORMATION T4
En 1987 il a rencontré une psychothérapeute (JOHANA) et une paramédicale (EVA)
Il a assisté à une Messe Noire dans la banlieu huppée de GENT en 05/87
Messe Sataniste
Il y a eu sacrifice d’animaux éventrés et tués ensuite
Les sang des animaux étaient bu par les participants
JOHANA et EVA étaient présentes
Il signale qu’aux USA des enfants sont sacrifiés
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En HOLLANDE des mouvements satanistes ont des liens aves des réseaux pédophiles
T4 n’a pas pu assisté à la cérémonie entière
Description de la villa
Véhicules luxueux dont trois plaques « P »
T4 amené sur place en grosse MERCEDES noire avec siéges en cuir foncé et mini-bar et
tél - plaque hollandaise (yeux bandés)
Eglise de Satan dirigée à l’époque par Anton LA VEY
Ils ont parlé de prendre un certain ARMAND à MECHELEN
Vingt minutes de routes après l’autoroute BXL-GAND
JOHANA et EVA ont signalé qu’il y avait des Parlementaires et d’autres personnalités
Symbole satanique = ∂ ∂ ∂ (= 666 inversé)
Incantation dans une langue inconnue
Prêtres et prêtresses nus sous leur cape
Tout le monde avec cape et masque
Remise de sommes d’argent et de demandes d’envôutement
La souffrance des animaux sacrifié est le moyen d’obtenir puissance et pouvoirs
Après la cérémonie JOHANA et EVA devaient aller à la côte belge

En in een ander P.V. lezen we het volgende:
100.693 – 06/01/97 – VAN CLEUV.
INITIAL BR.47.66.100693/97 - AUDITION de LAMI Patrick (21/05/57)
Il a été membre du CHRISTIAN CENTER de RHODES-St-GENESE - ch de Waterloo
147
Il connait des Eglises Sataniques à HASSELT (2) - BRUXELLES (3) - ANTW (1) GENT - KNOKKE - LIEGE - CHARLEROI et MOZET
Il cite le 07/01 comme était un jour de dons pour les Eglises Sataniques
Les Eglises Sataniques font partie d’une Association mondiale
Il y a des milliers de membres en BELGIQUE
Les sacrifices vont du sacrifice d’animaux au sacrifices d’humains
Les sacrifices sont suivis d’orgies
Une femme est violée par un serpent ou un chien qui représente Satan
Parfois la femme est sacrifiée et son sang sert pour les rites
Il pense que An et EEFJE peuvent avoir servi pour un tel rite
Les rites sataniques prévoit de couper la tête des membres qui veulent quitter l’Eglise ou
changer d’Eglise

We vinden nog een P.V.:
100.532 – 19/12/96 – CELL CHARL PONCELET
RENSEIGNEMENTS
Divers élèments orientent les recherches vers ABRASAX à FORCHIES-LA-MARCHE
rue Vandervelde 223
ANUBIS = DESMEDT Francis (16/07/46)
NAHEMA = NAHEMA-NEPHTHYS = KINDERMANS Dominique (29/06/50)
Egalement à l’adresse :
Eglise Belge de Satan (EBS)
Centre de la WICCA (Sorcellerie)
Ordre Luciférien Initiatique (OLI)
Eglise Gnostique
------------------------------------------------------------------------------------------------------Lien avec le document trouvé chez WEINSTEIN et signé ANUBIS (PV 102.434/96)
------------------------------------------------------------------------------------------------------Enquête en 1993 sur l’ASBL ABRASAX détermine que 150.000-bef ont été payé en
remboursement d’un prêt
150.000-bef = le prix qiue DUTROUX disait pouvoir obtenir pour la livraison d’une fille
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------Le 09/04/94 une équipe GD interpelle à REBECQ une dame vêtue de noire qui erre dans
les rues
A la brigade elle commence à se masturber et à prendre des positions obscènes en se
déshabillant et en criant « Prend-moi ANUBIS » « JE PORTE L’ENFANT DE
SATAN »
Elle fait des propositions aux Gd et parle de FRANCIS et du GRAND MAITRE
On trouve sur elle des documents de l’EBS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Livre LE PRINCE DE CE MONDE = Précis de Démonologie Occidentale et
dictionnaire des démons rédigés par NAHEMA et ANUBIS - édité en 1993
Philosophie du satanisme et du luciférisme + Historique + rites
On qualifie l’offrande de PROTECTION - on parle de cCERCLE DE PROTECTION
On note que quelques sectes obscures sacrifient des foetus humains pour la MAGIE
ROUGE
DESMEDT se fait appelé parfois ANUBIS-MOLOCH
MOLOCH est un Dieu à qui l’on offrait des enfants égorgés
MOLOCH aide à gagner des procès perdus
NAHEMA préside aux crimes sexuels- aux avortements - aux infanticides - elle est
destructrice
Messe noire :L’autel est constitué par une femme nue offrant son sexe à la vibration
satanique - le prêtre coïte avec son autel et l’assemblée se lance dans quelque élan
fraternel
C’est le sacrifice puis l’élèment orgiaque qui vont constituer la majeure partie de la
Vibration
Pour conjurer ABIGOR (débauche et luxure) il faut du sperme du demandeur et du sang
des menstrues de la victime de l’offrande
ndlr : cela peut faire penser à la mort de CHRISTINE VAN HEES
Le nom initiatique des membres peut-être lié au démon avec qui il a fait un pacte et dont
il doit suvre les directives sa vie durant
Liste des démons par thèmes et propriétés de chacun
Le 21/12/96 = solsiste d’hiver = date importante en matière de satanisme et de
luciférisme
Mois de décembre = mois de MOLOCH
Un informateur de BSR BXL signale qu’une femme aurait été fécondée pour donner un
enfant qui doit être sacrifié suivant le calendrier satanique et que l’ASBL ABRASAX est
à prendre au sérieux

En nog veel meer zoals de naam ABRASAX en steeds weer linken naar Thailand, Engeland en de
Verenigde Staten. Ook Opus Dei komt ter sprake:
466 – 16/01/97 - pol WOL PIERRE CHALON
AUDITION de THOMA Jacques
96
Il a trés peur
Il était trésorier des Jeunes PSC
Il fréquentait beaucoup Michel DEWOLF - Philippe SALA et Jean-Paul DUMONT
Il ont essayé de diriger THOMA vers l’OPUS DEI ce qui était le NEC PLUS ULTRA
pour eux
Sous prétexte de tests d’initiation à l’OPUS DEI il a été amené à des Messes Noires avec
actes sexuels
Il mentionne la présence de jeunes filles venant de pays de l’Est (13-14 ans)
En 1986 aprés une réunion politique bien arrosée il est allé avec SALA et DEWOLF à
une réunion qu’ils annoncaient pimentée
Sur place il a été drogué avant d’être amené dans une salle avec des gens masqués et
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habillés en djellabas noires
Les participants buvaient du sang
Il a été mis en présence d’une fillette nue couchée sur un autel - elle était morte (12 ans)
Il a voulu partir mais a été drogué à nouveau
Il s’est réveillé le lendemain dans sa voiture
Il a quitté le parti et a fait une déclaration à la BSR CHARLEROI
De l’argent destiné au PSC était blanchi dans des casinos allemands par DUMONT
THOMA a envoyé à GD UCCLE des photos de lieux où se déroulent les trafics d’enfants
venant de l’Est (resto Italien av. Charlequint)
Il a donné l’identité d’une roumaine
THOMA se sent fortement menacé et parle de dégradations à son véhicule
INFORMATION
96
CHALOn a été contacté par le Commissaire ETIENNE du Comité P qui lui a demandé
de fxer une copie du dossier BR.30.51.000251/97 au PR CHARLEROI
Avis PR SOMERS qui demande de rédiger PV et d’y joindre des copies des PV établis
dans le dossier

En dan huppelen de X-en in het onderzoek:
SEPTIEME AUDITION DE X1 - RESUME HUPEZ
X1 parle de DUTROUX - WEINSTEIN - MARTIN
X1 les a connu via NIHOUL - première rencontre chez NIHOUL
Ils se connaissent depuis longtemps
Sa mère l’avait amenée à l’appart de NIHOUL en CHEVROLET X11 - Elle est
accompagnée de son amant (officier de la force navale prénommé WILLIAM qui a
navigué sur le ZINIA)
Pendant le trajet elle flirte avec l’amant de sa mère
Elle avait environ 11 ans (= 1979-80)
Chez NIHOUL il y avait sa mère et deux autres femmes, TONY et 2-3 hommes
(TONY-NIHOUL-BOUTY-DUTROUX-MARTIN-VANDERELST et une
connaissance de NIHOUL_VANDERELST)
Sa mère l’a battue car elle ne voulait pas y aller
DUTROUX joue avec un chien
NIHOUL lui donne du vin
On l’ignore pendant plus d’une heure
TONY lui met un chat sur les genoux pi le reprend et le donne en pâture aux chiens de
DUTROUX qui le dévorent
DUTROUX l’attrape et elle est violée par ses deux chiens (BRUTUS et SULTAN)
Ensuite les femme la lavent dans la sdb - elles sont toutes trois nues
Elles est violée par les femmes dans la sdb (vibromasseur) puis NIHOUL vient et lui
fait faire une fellation
DUTROUX vient, sa femme le déshabille et les autres sortent tous
Elle lave DUTROUX puis il la viole (anus et vagin) et la bat
Elle rejoint tout le monde dans le living
Il y a un inconnu
Description du living
Description long tee-shirt de BOUTY avec ours
Un couple arrive avec une fille un peu plus vieille que X1 : ANNE
X1 dort avec ANNE - il ne se passe plus rien
ANNE parle néerlandais mais elle est francophone
Description de la chambre
DUTROUX vient les chercher et frappe X1 - ANNE la frappe aussi
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Elles vont dans le living
Présents : DUTROUX - NIHOUL - TONY MARTIN - BOUTY - Sa mère et
WILLIAM et l’inconnu
Elle doit satisfaire sa mère avec la bouche
ANNE fait couler de la cire sur son dos
VANDERELST chronométrait
Comme X1 a mis trop de temps pour satisfaire sa mère DUTROUX a noyé un chaton
dans l’eau bouillante
Elle doit pratiqué une fellation à l’inconnu qui n’a pas d’érection
Sa mère quitte les lieux avec WILLIAM
Avant samedi matin ANNE repart avec ses parents
Les participants urinent sur X1 qui doit boire
Elle doit coudre les bourses de VANDERELST
NIHOUL lui prépare de la coke
Elle téléphone à sa mère qui refuse qu’elle rentre à la maison mais TONY et NIHOUL
la ramène
Chez elle ils dorment avec elle et la viole
Le matin la mère leur apporte le déjeuner au lit
Pendant cette période ont lui apprend toujours de nouvelles pratiques - on la prépare on lui apprend à tuer des bêtes
Elle ne recevait pas à manger si elle ne tuait pas son propre lapin, ...
Son père la violait aussi
Quand elle a eu 12 ans ont commencé les meurtres rituels
NIHOUL et BOUTY lui ont appris comment couper
DUTROUX n’était pas fanatique mais WEINSTEIN bien
WEINSTEIN aimait enterrer les animaux vivants
Lors d’une fête satanique dans une ferme X1 devait tuer des bêtes
Si elle ne le faisait pas bien on faisait du mal à une autre fillette (CHRISTINE)
Si elle le faisait bien c’est à elle qu’on faisait du mal
Fête chaque semaine à un autre endroit
Toujours conduite par TONY et NIHOUL
------------------------------------------------------------------------------------------------------CHRISTINE a finalement été immolée
X1 reconnaît CHRISTINE sur photo
Concours entre X1 et CHRISTINE - celle qui était la moins bonne était ligotée et
torturée
Cela se passe en présence VANDERELST - NIHOUL - BOUTY - TONY l’inconnu DUTROUX - MARTIN - WEINSTEIN
CHRISTINE a été ligotée et on lui a passé un bâton dans le dos
On l’ a poussée à genoux et on lui tirait les cheveux en arrière pendant qu’on lui
introduisait une croix dans le vagin
X1 doit la faire taire sous peine de subir le même sort
VANDERELST donne un couteau à X1 et l’oblige à l’enfoncer dans le vagin de
CHRISTINE
WEINSTEIN avait amené un serpent qu’on a utilisé sur CHRISTINE et X1
CHRISTINE a été torturée pendant deux heures
X1 a fini par mettre fin aux hurlements de CHRISTINE avec un couteau que BOUTY
lui a donné
Avant BOUTY viole X1 avec le couteau
BOUTY tient la main de X1 pour égorger CHRISTINE
Puis ils violent tous X1 puis WEINSTEIN et BOUTY brûlent CHRISTINE
Les parents de ANNE étaient aussi présents
C’est NIHOUL qui avait formé CHRISTINE
C’est BOUTY qui menait la séance
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Cela doit se passer vers 82-83
DUTROUX et NIHOUL ont ligoté CHRISTINE d’une façon spéciale
Puis on l’a relâchée et religotée, ses pieds aux pieds de la table et les mains dans le dos,
ventre contre la table
On l’a encore liée autrement ensuite, sur le ventre pieds liés dans le dos à ses mains
Description du lieu

Ook plaatsen waar pedofilie en offeren van kinderen wordt bedreven komen aan bod:
100.403 – 14/01/97 – VERHAEGEN
RENSEIGNEMENTS - Château de AMEROIX
Lettre d’un Gd à la retraite (MIGNON)
Début avril 96 il héberge un prêtre mexicain
Un ami hollandais du prêtre est venu le chercher
Le hollandais a cité le château de AMEROIX comme étant un lieu où se déroule des
soirées de type sataniques et pédophiles avec sacrifice d’enfants
L’information lui a été donnée par un américain de l’OTAN qui est rentré aux USA
cet américain a participé à une soirée et a été écoeuré
Le prêtre est reparti au MEXIQUE et a eu contact téléphonique avec les familles
LEJEUNE-RUSSO
Prêtre = VASQUEZ Dizan
Hollandais = DE RUITTER Robin
Cdt SCHMIDT a été averti le 23-24/04/96
Peut-être à mettre en relation avec les parties de chasse décrites par X1

Denkt u echt nog dat Satan niet wordt aanbeden en dat er geen offers worden opgedragen aan
deze fictieve persoon? Denkt u ook dat Dutroux een bendeleider is geweest? Ik niet! Ik denk dat
hij de kinderen leverde op bestelling. Zijn rekeninguittreksels vertellen hierover anders genoeg.
Zulke grote bedragen en dat voor een dopper? Man, dat is niet mis. En dat kan en kon allemaal?
Hij werd beschermd, geloof me! Ik kan ALLE P.V.’s tevoorschijn ‘toveren’ waarin Satan wordt genoemd en het offeren van kinderen. Toch ga ik het hierbij laten. Ik denk dat ik mijn punt duidelijk
heb gemaakt. Ook wordt Fritz Springmeier gecontacteerd voor meer uitleg over zwarte kerken en
natuurlijk over de 13 rijkste bloedlijnen ter wereld die Satan aanbidden. Zie 150.311 van 19/02/97.
De zogenaamde Dutroux affaire is bewust door de staat en de regering onder leiding van de waarheidscommissie in de doofpot gegaan. Ze werden geïnstrueerd dit te doen. Door wie? We hebben
twee groepen die alles te zeggen hebben in België, de Jezuïeten en de Talmoedische joden ook zionisten genoemd. Maar elke zionist is geen Talmoedische jood om eerlijk te zijn. Met daarbij hun
hulpjes, ridders van Malta en Columbus, gestuurd door de Jezuïeten. Ik zou over deze moordenaars en leugenaars niet te lacherig doen. Waar potjes bedekt moeten blijven doemen ineens vrijmetselaars, ridders, Jezuïeten en zionisten op. Het is volgens mij één grote pot nat. Allen PARASIETEN die van ons belastinggelden worden onderhouden! Weet u wat boeren doen met parasieten? Houd die gedachte maar vast, want dat verdienen ze. Allemaal!
En nu breekt de tijd weer aan om op al deze kontenlikkende, politieke leeglopers te moeten gaan
stemmen. Zij die afspraken maken met het volk om daarna alle gemaakte afspraken weer te nihiliseren of gewoon in de vuilnisbak te smijten. Zo beloofden ze de hemel als iedereen aan de diesel
ging. Nu zowat iedereen dieselt wordt iedereen door de mangel gedraaid om de diesel en zelfs de
benzinewagen te laten staan en naar een elektrische auto over te stappen of een hybride. Wat denken deze schoften eigenlijk? Dat het geld bij iedereen op de rug groeit? Dat ze eerst een keer komen met een ALTERNATIEF i.p.v. de oplichtersbende van Rothschild en het GEF na te praten. Ze
lijken wel een stelletje ongestelde, raaskallende wijven! Te weinig CO2 betekent te weinig groen en
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dat wordt veroorzaakt door illegale boomkap om zoveel mogelijk hout te kunnen exporteren naar
landen die er zogenaamd behoefte aan hebben. Maar dat illegaal gekapt merantiehout rot al na een
jaar of tien volledig weg. Daar sta je dan met je deur en ramen in je handen. Meranti is dan ook
maar een verzamelnaam die ongeveer 90 verschillende boomsoorten mag vertegenwoordigen.
Meranti is een verzamelnaam voor een aantal houtsoorten, die afkomstig zijn uit Zuidoost-Azië. Het in Nederland
geïmporteerde hout is voornamelijk uit Maleisië en Indonesië afkomstig. In Nederland zijn deze op zeer grote schaal
gebruikt, en zijn lang het voornaamste tropische hout geweest dat in de bouw gebruikt werd.
(NL)

Meer op Wikipedia

Natuurlijk mag en kan alles als er geld mee wordt verdiend. Later wordt de rekening bij het volk
gelegd en niet bij degenen die er dik en schandalig aan verdiend hebben. Net alsof het onze schuld
is dat al het hout illegaal wordt gekapt. Dat is hetzelfde als de schuld bij de burger leggen omdat
onze auto op benzine, diesel of gas rijdt. Als er geen echte alternatieven zijn en de elektrische auto
niet voldoet aan onze eisen met daarbij de complete regerende incompetentie en onbetrouwbaarheid waarmee rekening moet worden gehouden zie ik me de eerste jaren nog niet veranderen van
brandstof. Als steden mijn auto niet meer toelaten, dan is dat geen probleem. Dan zien ze me daar
niet meer. Ze verkopen overal dezelfde shit, schenken overal hetzelfde bier en dienen overal wel
een biefstuk met friet op. Dat krijg je als alles cultuurloze eenheidsworst wordt, niet? Als alles hetzelfde is, dan hoef ik me niet meer te verplaatsen. Overal dezelfde winkels, dezelfde namen en dezelfde waardeloze producten die maar een paar wasbeurten of branduren meegaan. Vergiftigd
vlees, vergiftigde groenten en fruit. Man wat een keuze. Men kan kiezen uit 25 verschillende aanbiedingen witlof, 10 verschillende aanbiedingen wortelen 16 verschillende aanbiedingen bonen
plus de nodige soorten sla alsof ik een konijn ben. Meer keuze is er niet.
De rest echter kan ik via internet aankopen. Moet ik helemaal mijn deur niet langer uit. Trouwens
ik denk dat ik veel gezonder eet als ik preppermaaltijden aankoop via een survival website want
dat soort voedsel moet echt voldoen aan bepaalde veiligheidsnormen die opgelegd zijn door reddingsorganisaties. Tja, vluchtelingen hebben een streepje voor. Vluchtelingen in kampen zijn zo
zwak door de ontbrekende sanitaire mogelijkheden die besmettelijke ziekten veroorzaken dat ze
door ons dagelijkse portie vergif dat wij automatisch binnen krijgen via onze ‘verse’ groenten en
vlees per direct dood zouden vallen. Weet u dat onze keukenkruiden worden bestraald? Dat doen
ze om te voorkomen dat deze kruiden ons zouden genezen. Als u veel gemalen kruiden eet zult u
vandaag of morgen wel licht gaan geven denk ik zo. Bespaart dan weer de nodige energie.
Tja, de Codex Alimentarius is een feit. En dat terwijl de meeste mensen hier nog nooit van hebben gehoord. Maar onze regerende potverteerders hebben wel hun goedkeuring hiervoor gegeven.
Door deze ‘richtlijnen’ is het perfect ‘wettelijk’ en ‘gezond’ om alle soorten vergiften in onze voeding te donderen. U ziet een paar andere leeglopers en parasieten van de VN die zich daarmee bezig houden. Een VN die feitelijk NIETS heeft te vertellen omdat Amerika en Israël alles uitmaken
in de VN. Als deze landen ja of nee zeggen dan is het ja of nee. Daarom kon het rapport over de
apartheid van de staat Israël gecensureerd worden. Het is nu van de website verdwenen. Nou ja.
Verdwenen? Ik heb een exemplaar gedownload voordat het van de VN website werd gewist. Israël
is bewezen geen haar beter te zijn dan Zuid Afrika, vroeger, en nu met de slachtpartijen onder alle
blanken inwoners maar met name blanke boeren hoeven beide landen niet voor elkaar onder te
doen. ‘t Is maar dat u het weet. Zelfs de politie doet hieraan mee en politici moedigen de negers
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aan om zoveel mogelijk blanken af te maken. Hebt u dat al gezien op televisie? Nee, steeds weer
die lul van Trump of de Europese politieke hoerenbende. U mag heel veel niet weten, geloof me.

With former top President Ronald Reagan official Paul Craig Roberts sending out an urgent warning today that
the CIA, like it was in 1964, is now in complete control of the mainstream propaganda media in both the US and
Europe, this report concludes, the environment needed by the US Navy to conduct a “false flag” type “Gulf of
Tonkin Incident” involving the Chinese is now in place so they can embroil President Trump in a needless war
from which he won’t be able to fire them—but that places Russia in a dangerous position as thousands of Chinese
troops and their equipment are now pouring into the country to take part in Vostok-2018 strategic drills designed to
test the readiness of both Russian and Chinese military forces to protect Japan’s new freight route via the TransSiberian Railway—and should the US Navy succeed in this vile plot against Trump, could very well see these
Chinese military forces on Russian soil being attacked by the US—thus necessitating President Putin’s order to
place all of the Russian military forces in and near this region to their highest combat alert status.

Dus dat er geen enkele persmuskiet me nog ooit aanvalt over hetgeen ik neerschrijf over hun hoererij. Hier staat het zwart op wit. Jullie werken mee aan het begraven van de waarheid! Geen enkel
NAVO land heeft nog een vrije pers. Waarom worden de no go zones en opstanden van de vluchtelingen niet uit de doeken gedaan? Bommen die afgaan in Zweden en Denemarken. Complete
wagenparken die daar in brand worden gestoken door de vluchtelingen omdat ze hun zinnetje niet
krijgen. Iedereen zwijgt als het graf. Bang dat we hier elke vluchteling buiten zullen trappen? Is
het daarom dat de pers wordt gedwongen te zwijgen omdat jullie, politici, niet de ballen hebben
om het zelf te doen? Maak eerst de no go zones in het Brusselse weer toegankelijk voor iedereen.
Dat moet toch kunnen, niet? Niemand heeft behoefte aan al die Kleine Marokko’s waar straatbendes, gevuld met een zelfde soort leeglopers als jullie politici, de dienst uitmaken. We hebben para’s
die nodig wat beweging moeten hebben. Geef ze een matrak en laat ze daar eens los voor een dag
of vijf. Dat is prachtig voor hun moreel en ook voor het moreel van de burger. We hebben veel teveel politici die zich als een ‘wijf’ gedragen. Tja, klinkt natuurlijk niet leuk maar hoe noem je een
pipo die de ballen niet heeft om te doen wat er moet gedaan worden? Vluchtelingen die misdaden
plegen? Oppakken en buiten zetten die zooi. Noord Afrikanen die zich niet gedragen? Ondanks
dubbele nationaliteit? Belgische nationaliteit afnemen en ze allemaal buiten zetten tot in de vijfde
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graad! Wedden dat het binnen zes maanden rustig is in België en niemand meer zin heeft om zichzelf in metro’s of vlieghavens op te blazen? Of homo’s het ziekenhuis in te slaan?Al eens gezien
hoe ze in Rusland het vreemdelingenprobleem aanpakken? Daar kunnen jullie van leren. Beseffen
jullie wel, gesjeesde hap, dat miljoenen van onze voorvaders vechtend zijn gestorven om al die
klotenzooi buiten te houden. En nu? Nu worden ze zelfs geholpen om hier te komen door Ngo’s.
Jullie moeten toch totaal van de pot gerukt zijn om al deze wantoestanden toe te laten, of niet?
En, nee Lullo's. Dat is geen racisme, dat heet realisme. Een woord dat jullie al zeker niet meer
kennen omdat het wijst op jullie verantwoordelijkheden die jullie nog nooit zijn nagekomen. Ik
krijg echt het idee dat de politiek gemaakt is voor idioten en imbecielen. Eunuchjes, rijp om in het
koor van de Jezuïtische paus te gaan zingen. Of, misschien doen jullie dat al?
Francken doet zijn best maar hij krijgt veel teveel tegenwerking van wat asociale tegenhangers.
ASOCIAAL, ja! Alles is op. België heeft meer schuld dan Griekenland en toch kan dat allemaal.
Denken jullie echt dat ik ga werken om jullie rotzooi te blijven onderhouden. Wat ik kan doen?
Jullie allemaal dagelijks door de stront blijven trekken. Kris Peeters, minister van leeftijdsdiscriminatie en Sociale Dumping heeft me die tijd gegeven door in de reet van de door Rothschild gecontroleerde financiële wereld te kruipen en toe te staan dat iedereen van 55 jaar en ouder werd gedumpt. Een ander woord is er niet. Kwaad? Ja, natuurlijk. Eigenlijk ziedend. En geen enkele andere politieke lul of kut die protesteerde. Ja, dat zet kwaad bloed! Ik geef niet op! Ik zet jullie alle dagen opnieuw in de zeik!
Weten jullie politici wat jullie zijn? Jullie zijn blaheuren, hoeren van de financiële industrie, leugenaars, oplichters, dieven en fraudeurs. Eigenlijk zelfs moordenaars. Jullie laten de Ponzifraude
in de bankwereld gewoon toe. Jullie helpen mee aan de oplichterij die banken plegen tegen de bevolking. Ik weet hoe het allemaal in zijn werk gaat, geloof me. En ik niet alleen. Het worden span nende tijden voor jullie.
Besef dat er geen ENKELE democratie bestaat in de wereld. Alleen koninkrijken en republieken.
Dus, voer voor een mooi aansluitend schrijven aan de bevolking, niet?
Is het zo erg om een eigen mening te hebben? Ik zit niet in de zak van de Jezuïet noch van de Talmoedische jood. Ik wilde gewoon werken totdat ik met pensioen zou gaan. Diezelfde lullenregering heeft me dat onmogelijk gemaakt. Op mijn leeftijd ben ik zeker dat ik in Europa nergens meer
aan de bak kom. Dus doe ik wat feitelijk elke burger zou moeten doen; DE REGERING AFMAKEN en allen die het leven in deze wereld vergallen meenemen in het relaas. Punt is dat ik weet
hoe in de bankwereld vals geld wordt aangemaakt. Elke dag en met miljarden door het gebruik van
Ponzifraude. Daarom staat de ganse financiële wereld op instorten. De schulden zijn na 2008 in de
bancaire wereld met een factor 3 toegenomen omdat de EU en hun regeringen niet hebben gedaan
wat ze hadden MOETEN doen. Banken hun FRACTIONEEL RESERVE BANKIEREN AFNEMEN! 98% van alle vals geld, niet beschikbaar in papiergeld en munten, wordt aangemaakt door
PARTICULIERE banken. Dus als particuliere banken VALS GELD mogen aanmaken moet me
een advocaat, rechter of leegloper van de regering eens proberen uit te leggen waarom ik dat, als
particulier, NIET zou mogen! Een particuliere bank is eenzelfde rechtspersoon als ik en alle andere
burgers in Europa en de wereld. Weet u dat iedere persoon zijn hypotheek plus rente terug kan eisen bij elke bank vanwege de door de bank gepleegde misdaden? Ga gewoon door alsof jullie neus
bloedt. Ik zet mijn kruistocht voort. Ik maak het volk wijzer, jullie maken het volk armer.
Met ha(r)telijke groet, Etienne.
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