Etienne van Rattingen

Open brief aan de Europese FASCISTISCHE
DICTATUUR, Groenen, KMI en KNMI klojo’s, en verder
alle andere Zionistische kontenneukers van de
Rothschilds en hun GEF bank
Meetapparatuur kun je niet misleiden

Als ‘bruggepensioneerde’ en, door de enige en echte minister van LEEFTIJDS-DISCRIMINATIE
& SOCIALE DUMPING Kris Peeters hierin gemanipuleerd omdat het onderdeel van de ‘financiële
industrie’ waarvoor ik heb gewerkt persoonlijk eigendom is van de Rothschilds, zodat vernoemde
kontenneuker het natuurlijk niet laten kon om zijn ‘toestemming’ te geven, zit ik dus VERPLICHT
thuis en moet straks weer gaan solliciteren terwijl elke demente hond in België weet dat ik nooit
meer aan de bak zal komen vanwege mijn leeftijd.
Natuurlijk hoopt hij eveneens op een mooi, goed betaald baantje om straks uit te bollen, zoals bijvoorbeeld Leterme, Verhofstadt en De Gucht hebben gekregen ondanks dat zij ook allemaal aan de
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teloorgang van dit land hebben meegewerkt, vanwege alle kloten die zij het goedgelovige volk hebben afgetrokken gedurende hun loopbaan in de landelijke ‘politiek’.
Dat de EU een fascistische dictatuur is en een totale mislukking, zal niemand meer verbazen. De
EU is ‘DAS VIERTE REICH’ gesticht door NAZISTISCHE oorlogsmisdadigers van IG-FARBEN
die aan de wieg stonden van de Europese Unie. Hitler mislukte maar toch hebben de nazi’s de tweede wereldoorlog gewonnen want ‘DAS FABELHAFTIGE REICH BESTEHT’ en dat kon alleen
maar omdat het zo was bedisseld door Amerika, Engeland en Rusland, de drie zogenaamde ‘winnaars’. Ik kan dat bewijzen op een gemakkelijke manier maar dan zit ik morgen in de gevangenis
omdat je de zogenaamde lulverhalen over de HOLOCAUST niet mag afvallen. Maar wat die klotezionisten niet beseffen is, dat er nog veel andere manieren bestaan om hen bloot te stellen aan alles
wat ze op de wereld uitvreten. Zionisten kunnen alles op aarde naar hun hand zetten omdat de politiek hen de hand boven het hoofd blijft houden. De Bilderberg stond in de jaren ‘50 aan de wieg van
een verenigd Europa en de euro. Niemand moet zeggen dat het niet zo is, want ik heb de notulen
van die Bilderbergvergadering ondanks dat er nooit iets wordt opgeschreven volgens hun eigen gezever, en alles zogenaamd om ‘open’ discussies draait om van te ‘leren’.
Waarschuwing aan de ‘federale regering’ wat betreft ons CONTRACT met u en onze werkgever.
Indien u uw zin doordrijft, vergeet dan niet dat er DUIZENDEN bancaire 55-plussers door u in
brugpensioen zijn gemanipuleerd waarvan er honderden weten hoe de bancaire ponzifraude ‘fractioneel reserve bankieren’ in zijn werk gaat, wat voor rol de overheid hierin speelt en natuurlijk de
‘nationale’ bank die, als het ooit uitkomt, waarschijnlijk door het volk volledig zal worden platgebrand met de directeuren, de gouverneur en de raad van bestuur erin! U hoort te beseffen beste regering en hoge bankpipo’s dat jullie de leeglopers, parasieten, dieven, fraudeurs en oplichters zijn.
Wat denkt u dat er zal gebeuren als de gewone politieagent op straat en ‘Jan’ soldaat aan de weet
komen en beseffen op wat voor een manier ZIJ door jullie worden gemanipuleerd om te helpen de
burgers allerlei kloten af te trekken terwijl zij zelf op eenzelfde manier worden benadeeld door hun
‘werkgevers’ die hen niet eens betalen, want WIJ de belastingbetalers betalen hun wedde.
Banken en staten hebben geen geld. Jullie hebben nooit geld gehad maar denken geld te hebben
omdat jullie onrechtvaardige wetten hebben verzonnen om ons door de gelegaliseerde MAFFIAORGANISATIE ‘belastingdienst’ alle maanden de helft van onze wedde te laten stelen. Maar wat zijn
onrechtvaardige wetten denkt u? Dat zijn wetten die in een ECHTE DEMOCRATIE niet eens zouden bestaan. Wat, als de bevolking er ook nog eens achter komt dat we geen democratie zijn!
Als hen uitgelegd wordt wat een ECHTE democratie werkelijk is en hoe
deze hoort te werken?
Denkt u dan echt nog ooit herkozen of verkozen te worden? Eerder de bol af, denk ik. U moet goed
weten dat we ons aan het organiseren zijn. Het is een kwestie van een advocaat MET BALLEN te
vinden! Oh ja, denk vooral niet dat u alles op de lange baan kunt schuiven. Het gaat om MISDA DEN en ...
Maar goed, daarover wil ik het niet hebben. Ik wil het hebben over het weer, eigenlijk de weermanipulatie door de NAVO. En dat met medewerking van alle Europese- en NAVO-landen hun regeringen, dus ook de infantiele, parasitaire, imbeciele Belgische regering natuurlijk!
KMI en KNMI bellen dagelijks naar een website, persoonlijk bezit van Rothschild voor degenen
die het nog niet wisten, om zeker te weten wat de vliegtuigen gaan spuiten en wat voor weer daar
uit voort komt! Nu ik gedwongen ‘gepensioneerd’ ben en met deze hitte niet langer dan een paar
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uur kan slapen, geniet ik van de ‘koelere’ nachten en merk op dat het ook al zo ongeveer 15° minder
licht is dan andere jaren. Dat wil zeggen dat we tegenover vorige jaren geklikt zijn door het verschuiven van de polen. Het wordt nu in augustus pas rondom 5 uur een beetje licht en dat is niet
normaal. Het hoort zeker een uur vroeger te dagen. Maar dat is nog niet alles. Als fervente radioamateur houd ik natuurlijk alle weersomstandigheden in de gaten om een en ander te kunnen voorspellen en mooie, lange afstanden te kunnen werken in QRP. Nu het ‘mooie’ weer aan blijft houden
en ik zeker tussen 22:00 uur en middernacht of 1:00 uur slaap, heb ik wel tijd om al mijn meetappa ratuur in de gaten te blijven houden. Wat schetst mijn verbazing?
Al dagenlang staat de barometer op 1008 hPa en geeft het bewolking aan en meerdere keren een
bui regen van een uur. Maar, als je dan naar buiten kijkt dan zie je weer meerdere vliegtuigen
CHEMTRAILS trekken en de regenwolken uiteendrijven. Vannacht, 3 op 4 augustus 2018 zou het
zeker twee tot drie keer geregend moeten hebben. En weer. Vliegtuigen, chemtrails en GEEN regen.
Zelfs nu, 14:00 op 4 augustus, is het 1008 hPa en bewolkt terwijl ik buiten naar een vlekkeloze hemel kijk, met patronen van chemtrails. Onze weerprofeten moeten mij een keer vertellen hoe ze nu
nog het weer kunnen ‘voorspellen’ zonder naar Rothschild te bellen. Zelf heb ik ook al een kristallen bol uitgeprobeerd, maar die heb ik aan de kant gezet vanwege de mist die telkens het beeld vervaagde.
Wat de temperaturen betreft, wel dat wordt dan wel gemeten maar waarom zeggen ze niet iets zoals: “raar maar waar. Vanmiddag hebben we onze metingen gedaan en we constateren dat
onze apparatuur bewolkt weer aangeeft en soms zelfs regen maar als we naar buiten kijken
zien we een wolkeloze hemel. We zoeken voor u uit wat er aan de hand is en zullen het u zo
snel mogelijk laten weten.”
Weet u wat ook opvalt? Wel, mijn schoonouders gaan dikwijls naar Spanje voor langere perioden.
En dit voorjaar ... ‘was het koud, veel regen, stormen en heel erg koud. Zo een koud en zo’n slecht
weer hadden ze nog nooit meegemaakt’. En hier? Hier was het goed. Met perioden te koud en te
warm dus over het algemeen een goed gemiddelde. Maar wat bleek? Weinig of geen CHEMTRAILS in België! Niet zoals nu in ieder geval. Dus ja, het weer wordt bespeeld, en regeringen,
militairen, Eurocontrol en Belgocontrol weten ervan. Waarom? Omdat deze spuitende vliegtuigen nog nooit tot landen zijn gedwongen of uit de lucht zijn geschoten. Anders gezegd: ze MOGEN
de chemtrails UITBRAKEN over ons land, en andere Europese- & NAVO-landen, om het weer te
beïnvloeden.
Dit alles is natuurlijk de zoveelste natte droom van een Rothschild, in het geval van de GEF geholpen door zijn holmaatje Maurice Strong, Canadese oliegigant en beroepsleugenaar, sorry diplomaat,
ook groot geworden MET Rothschildgeld, zoals zovelen! Soros ook bijvoorbeeld. Alles is zo doorzichtig. En toch ... Nog geen enkele lul de behanger in de regering dan wel een andersoortige partij
of senaat parasiet, politieagent, militair, rechter, officier van justitie, advocaat of notaris heeft ooit
iets gezien of opgemerkt? Niemand heeft ooit vragen gesteld? Niemand heeft ooit HET plan opgemerkt? Ook de regerende historicus ‘Den Antwerpse Zwever’ niet? Amaai! Gelukkig dat ik het nog
allemaal op een rijtje kan zetten voor al deze regerende en andere BULLSHIT ‘ACADEMICI’!
Wat me ook opvalt is bijvoorbeeld dat de Vlaamse regering 23 miljard euro gaat uittrekken om
Vlaanderen asbestvrij te maken. Ik zou willen weten waarom wij als belastingbetalers de rekening
moeten betalen en waarom ETERNIT de factuur niet krijgt toegestuurd. Welke onrechtvaardige juridische klootzakkerij zit daar weer achter? AUB BELGEN open jullie ogen. Stel die Belgische
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kelijk voor hun falen en diefstalpraktijken. U begrijpt toch dat wij al hun kontenneukerij betalen zodat zij straks allerlei goedbetaalde mazzelbaantjes krijgen?

U ziet er wordt met het klimaat op kunstmatige manier gekloot en we weten wie dat doen en dat ze
toestemming hebben van het gespuis dat ons regeert! Ook bekende wetenschappers werken er aan
mee.
Zelfs de kreet ‘fossiele’ brandstof is een ordinaire leugen. In olie komen dezelfde bacteriën en ‘fossielen’ voor dan in de grond en in het water dat van diep wordt opgepompt. Olie, gas en steenkool
zijn allen het MAGMA van de aarde. De leugen fossiele brandstof is door Rockefeller verzonnen, ik
heb daar bewijzen van, en deze leugen wordt nu onderwezen als ‘wetenschap’ op universiteiten. Is
het niet waar? Vertel me dan beste professoren of andersoortige betweter en hersenloze papegaai:
'waarom hebben oliebedrijven dan geologen in dienst en geen ARCHEOLOGEN?' Op dit moment
wordt er olie gewonnen op diepten waarvan we zeker weten dat er nooit mensen of dieren hebben
geleefd!
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Bomen kappen zorgt in het ene land met een droog klimaat voor zandstormen en in andere ‘koudere’ landen zoals in Europa, voor overstromingen en modderstromen. Maar wat voor ellende de burgers ook overkomt, de staat is en blijft verantwoordelijk voor alle ellende die de burger overkomt.
Zij geven ‘vergunningen’ uit die niet alleen prestigeprojecten verwezenlijken maar ook hun privé of
partijkas spekken. Bewijzen? Vraag eens waarom ze zulke klootzakkerij willens en wetens door laten gaan. Waarom deze idioten over alles moeten beslissen terwijl ze nergens een zak verstand van
hebben? Als we al die lulhannesen in de politiek hoofdelijk aansprakelijk maken is het voor eens en
altijd gedaan met hun holmaatjespraktijken.
Kijk, iedere scholier in de tweede klas van het middelbaar leert het en hoort het te weten. Als
er te veel CO2 in de lucht zit, wil dat zeggen dat er te weinig bomen zijn. Want bomen zetten
CO2 om naar zuurstof via de koolzuurassimilatie en ze doen dit alles ‘s nachts zodat je ‘s
morgens ziet hoe ze de zuurstof en waterdamp vrijlaten wat voor mooie ‘wolken’, gevuld met
waterdamp, rondom de bomen in bossen zorgen tijdens de vroege morgenuren.
Geloof me. De koolzuurassimilatie wordt nu nog steeds onderwezen op middelbare scholen. Weet u
wat dat wil zeggen? Dat alle politieke en wetenschappelijke klojo’s ondanks hun academische titels
nooit het niveau van de middelbare school hebben bereikt OF ze zijn ontegenzeggelijk allemaal de
hielenlikkers en kontenneukers van de Rothschilds hun GEF bank, niet? Ik zie geen andere mogelijkheden, u wel?
Weet u waarom we allemaal worden wijsgemaakt dat we wetenschappelijke, is ‘logische’, studies
moeten volgen? Omdat juist wiskundig onderlegde wetenschappers niet echt voor zichzelf kunnen
denken en vol van zichzelf zijn zonder te beseffen of te weten waar het werkelijk om draait. Ze focussen op een klein gedeelte van het geheel en overzien het totaalplaatje niet. Daarom moest de
middelbare schoolrichting Grieks/Latijn worden afgeschaft omdat daar mensen worden ontwikkeld
die geschoold worden in het overzien van complete gebeurtenissen. We worden met zijn allen klaargestoomd voor een leven van studie en bijscholingen omdat alles om vergankelijke kennis zal draaien in de toekomst en niet meer om het zalige weten. Kennis en weten zijn namelijk geen synonie men. Laat me u een paar voorbeelden geven.
Geloof me. De ‘sprietsers’ bestaan. Ik heb ze ontmoet. Ik heb met ze gesproken.

Zo ziet het interieur eruit in een vliegtuig dat het weer kunstmatig kan beïnvloeden

Op aanvraag kan ik u ook nog wat bewijzen tevoorschijn ‘toveren’. Ik bewaar liever alles voor het
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beren te ondermijnen. Ik sta voor de waarheid. Geen enkele waarheid kan voor eeuwig worden opgesloten. Zelfs censureren helpt niet want daar zijn ze zeker al 70 jaar te laat mee begonnen. Alles is
al bekend en gepubliceerd. Is het daarom dat ‘Dark Web’ zogenaamd alleen door criminelen wordt
bezocht? Dat daar alleen zou worden onderhandeld over drugs, moordenaars, extremen, en wapens?
Man, dat is een fractie van hetgeen er ECHT beschikbaar is via Dark Web. Wat dacht je van de
waarheid, gebracht door journalisten die NIET de CIA propaganda willen publiceren?
Ik weet als natuurgenezer, let op het woordje genezer, hoe ik kanker moet genezen en ook AIDS.
Iedere kloot die me belachelijk wil maken hiermee zal ik pontificaal uitdagen via de pers en camera’s mogen me volgen, indien nodig dag en nacht, zoals ook van de tegenpartij zal worden verwacht.
Een arts daarentegen weet exact hoe hij moet handelen in een crisissituatie na een trauma. Hij zal
alles doen om uw leven te redden. Maar degeneratieve ziekten? Daar hebben ze geen verstand van,
echt niet! Dat is meer het terrein van de natuurgenezer. Een natuurgenezer met een zeer goede opleiding en brede ervaring. Doordat er geen richtlijnen zijn voor natuurgenezers en opleidingen kunnen
kennisniveaus ontzettend verschillen. Daar zou al eens aan moeten worden gewerkt. Daarbij doel ik
niet op ISO normen en andere flauwekul. Indien universiteiten meer aandacht aan opleidingen van
artsen en hun praktijkresultaten zouden besteden in plaats van aan hun ISO-normen zouden ze de
artsenstudie al lang hebben aangepast en maar 2 specialisaties hebben. Trauma- en degeneratieve
artsenij. Ook zou de farmacologie al lang verdwenen zijn als studierichting. Dit alles zegt genoeg
over de betonnen platen voor de meesten hun kop of natuurlijk allerlei mogelijkheden tot omkoping
om bepaalde potjes bedekt te houden?
TOEKOMST?
Alles draait om de toekomst. We moeten in allerlei TECHNOCRATEN gaan geloven. Niet zo
maar. Nee, BLINDELINGS! Want in de toekomst zullen er geen politieke imbecielen meer bestaan maar een wereldregering die via landelijk ‘benoemde’ TECHNOCRATEN alles zullen
afdwingen. Politici werken mee aan hun eigen ondergang. Ze hebben hun eigen bevolking verloochend en zijn dus onbetrouwbaar. VOOR IEDEREEN! Ook zij zullen, en waarschijnlijk
eerder dan wij, de rekening moeten betalen.
Dit jaar, 2018, worden vele oogsten in Europa vernietigd door de kunstmatige hitte. Voedselprijzen
zullen omhoog gaan en wie denkt u dat er eerst de dupe van gaan worden? Komt het niet goed uit
dat de werkelozen worden gekort als ze binnen 6 maanden geen baan hebben? Komt het niet goed
uit dat de boeren straks massaal hun bedrijven zullen moeten verkopen? Komt het niet goed uit dat
bijna niemand weet dat wat zij geld noemen, feitelijk valuta is, en niet meer waard dan ons dagelijks schijtpapier ondanks het nummer dat erop is gedrukt? (Trouwens dat papier kan niet eens dienen als schijtpapier omdat het geen vocht opneemt!) Weet u dat ELKE revolutie is ontstaan omdat
er geen voedsel meer was of omdat het voedsel onbetaalbaar was geworden. Dat belooft, niet? En
die idioten die ons ‘regeren’, ja dat zouden ze willen, feitelijk naar de pijpen van de financiële indu strie dansen en andere industriëlen hun konten neuken, ja zij zullen de eersten zijn die het loodje
leggen. Revoluties hebben zelfs hele koningshuizen doen verdwijnen. Misschien een bijkomende
mogelijkheid om nog van wat meer parasieten af te komen, hoewel zij permanente leden zijn van de
Bilderberg en het Comité van 300 en nog een aantal geheime of toch wel zeer geheimzinnige clubjes.
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Via de opgedrongen vervuiling in de vorm van CO 2, olie, benzine, diesel en gas, zal een een op
energie gebaseerde wereld naar voor geschoven worden. De echte vervuiling veroorzaakt door de
INDUSTRIE zal onder de mat worden geveegd. Er wordt niemand verteld dat de burger is gedwon gen door de overheid om de hedendaagse vormen van energie te aanvaarden. Daar hebben ze speciaal wetten voor gemaakt. En, alle alternatieven zijn altijd afgeschoten als zogenaamde hersenspinsels omdat alles in onze maatschappij is gerelateerd aan zogenaamd geld, feitelijk Rothschild zijn
schijtpapier, omdat producten of diensten bijvoorbeeld niet voor niets zouden kunnen worden geleverd. De hersenloze, niet bekwame en niet voor zichzelf denkende mens is een onnozel wezen en ik
ben blij dat ik niet tot die SOORT behoor! 95% tot 98% van de bevolking is ZOMBIE, 4 tot 6 uur
per dag kijkend naar ZOMBIE voorstellingen op hun kijkkastje zonder te beseffen dat ze worden
gehersenspoeld. Hierdoor kan elke staats- en andere propagandist de bevolking massaal wijsmaken
dat we een ‘DEMOCRATIE’ zijn en dat is onjuist. We zijn een koninkrijk en zeker geen democratie.
In een democratie heeft het volk alles te vertellen en niet een stelletje klootzakken die op ongewettigde manier een volledig mandaat naar zich hebben toegetrokken nadat ze de stem van het volk
door de plee hebben gesjasd door te gaan ‘formeren’ de dag na de verkiezingen! Als een volk regeert dan maakt het geen zak uit wie er worden verkozen want die klojo’s hebben geen zak te vertellen in een echte democratie. Ze moeten doen wat het volk beslist en kunnen zich niet gedragen
als een stelletje hoeren van de financiële industrie, internationale bedrijven of andere dikke nekkenclubjes zoals de Bilderberg.
Alle nieuwe wetten dienen aan het volk te worden voorgelegd. Want het volk heeft het laatste
woord. En aangezien dit niet het geval is leven we in een democratisch verkozen dictatuur, de minister-president is de DICTATOR en de staat is eigenlijk een fascistische structuur met de politie als
GESTAPO en het leger als HUURMOORDENAAR! Doordat sommige onderdelen van de politie
nu verder gemilitariseerd zijn, zijn deze onderdelen beiden. Gestapo en HUURMOORDENAAR!
Terwijl de geüniformeerde politie bij elke ‘misstap’ wordt gehekeld zoals bij het doodschieten van
een kind bij een vluchtpoging van een vermeende drugsmokkelaar worden alle begane misdaden
van gemilitariseerde politie onder de mat geschoven zoals de dood van die jongen in een Antwerpse
cel. Als je met zes man op zo’n teer lichaam gaat zitten dan bestaat natuurlijk de mogelijkheid dat
ribben breken en door de longen schieten met de dood tot gevolg. Is men zeker dat de obductie juist
is uitgevoerd of zijn er bepaalde details voor het publiek begraven? Want de kreet ‘juist gehandeld’
zegt me nog niet of er rechtvaardig werd gehandeld! In elk peloton van zo’n eenheid zit een MEDIC. Zij hebben exact dezelfde intensieve opleiding gehad als ik en zijn gemachtigd om sterke
spierverslappers, kalmeringsmiddelen en pijnstillers toe te dienen om een persoon kalm te krijgen.
Waarom is zoiets niet gebeurd? Deze eenheden hebben het niet nodig om op een arts of een psychiater te wachten want een dergelijke ‘dokter’ is één van hen en gemachtigd om te handelen in alle situaties en bij iedereen. Deze ‘dokter’ in hun team is hun ‘huisarts’ en als het nodig is, hun ‘spoed arts’ en ze vertrouwen zijn besluiten blindelings! Dat moet ook wel, want als je twijfelt aan elkaar
dan ben je ten dode opgeschreven in levensbedreigende- of oorlogssituaties! Natuurlijk weet ik wel
dat gewone burgers dit niet beseffen maar mensen zoals ik beseffen zoiets ten volle. Waarom is de
gevangene gestorven, dat is voor mij nog steeds de vraag! En, waarom wordt de geüniformeerde
politie van alles verweten nadat ze geschoten hebben op een vluchtende, delinquent die hen waarschijnlijk naar het leven heeft gestaan met een wapen of met zijn auto dat ook een moordwapen is.
Of zijn we Frankrijk en Duitsland al vergeten? En wat zien we dan? Dat de INFANTIELE regering
dit soort misdadigers ook nog een verblijfsvergunning geeft, een huis en een uitkering? Man het is
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gering sieren om een keer achter hun politieagenten te gaan staan. Ze zullen hun politiekorpsen in
de toekomst nog hard nodig hebben om hen te beschermen tegen de opstandige bevolking die hun
bloed willen!
Enfin beste regering. Jullie zijn totaal verkeerd bezig. Jullie jagen iedereen die beter weet en jullie
ten val kunnen brengen in het harnas tegen jullie. Dat kenmerkt jullie als een stelletje idioten natuurlijk. Het zal een harde verkiezingsstrijd worden.
Ik laat jullie, INFANTIELTJES, niet los!
Met ha(r)telijke groet, Etienne.
Is een letter van verschil geen wereld van verschil? Dat kan dus als men wetten zou beginnen
schrijven in eerlijke taal ipv in het zogenaamde LEGALEES! Met deze zogenaamde juridische
‘vaktaal’ kun je alle kanten op en dat is nooit in het belang van de burger maar altijd in het voordeel
van de grootste klootzakken, leugenaars, oplichters, fraudeurs, dieven en moordenaars der aarde!
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