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Leven we in een staat van oorlog? 
Ja, onze regeringen hebben de oorlog verklaard aan het volk! We
hebben een militaire coup nodig om hen buiten spel te zetten!

Biden en regering zijn de volledige toegang ontzegt   tot   het PENTAGON  !

Weet u wat dat wil zeggen? Dat Biden NIET de president van de Verenigde Staten
is! Want alleen de ECHTE PRESIDENT voert het bevel over het leger! De zogenaamde
‘verkozen’ regering van de VS is niet gewettigd het land te besturen. Daarom
staat het Witte Huis leeg! Dat is de reden waarom militairen het Witte Huis en
de Senaat bewaken. Washington D.C. is buiten spel gezet. De enige en echte pre-
sident van de VS is en blijft Donald Trump. Geen politici die door de MEDIA MAF-
FIA in de kiem gesmoorde verkiezingsfraude verkozen zijn, zijn gewettigd om het
Witte Huis of de Senaat te betreden! 

De MEDIA MAFFIA werkt voor de volle 100% mee aan de instandhouding van de leu-
gen dat Biden ‘president’ is, door al hun reportages en zogenaamde artikels die
ze hierover schrijven. Maar als men zeer goed oplet dan zien we vele staten die
alle maatregelen en wetten, door Biden ondertekent, van de hand wijzen en dat
vooral Republikeinse staten volledig opengaan en daar eveneens alle coronamaat-
regelen afschaffen! Deze staten zijn één voor één begonnen met een gerechtelijke
procedure op te starten om zich volledig af te scheiden van de zogenaamde ‘fede-
rale’ regering! Ik verbaas me nog steeds dat dit juist  GEEN wereldnieuws is,
want er is toch genoeg over geschreven en gepubliceerd maar dan door de alterna-
tieve media natuurlijk.1 

Florida was de eerste Amerikaanse staat die de federale regering van zich af
heeft geschud. Laat dat nu de staat zijn waar de enige en echte president van de
VS, Donald Trump, resideert! Is dat niet werkelijk opvallend? Verder is Florida
de staat waar de meeste bootvluchtelingen vanuit Cuba al jaren aankomen omdat
dit de dichtstbijzijnde landpunt is van Amerika dat met gammele vissersbootjes
kan worden bereikt vanuit Cuba.

In het zuiden van Cuba ligt een stukje Amerika waarop waarop nog steeds een ma-
rinebasis actief is. Dit stukje Amerikaans Cuba heet Guantanamo Bay. Amerikanen
noemen het Gitmo. Verder zijn er ook twee militaire vliegvelden waarvan er nog
één actief is, Leeward Point Field.

 

1 Televisie kijken, Windows en Google gebruiken en alle LEUGENKRANTEN blijven lezen is PURE HERSEN-
SPOELING. Ondanks dat, worden er toch steeds meer mensen wakker omdat iedereen voelt dat er iets niet in de
haak is! Het is de tijdsduur die in de corrupte en omgekochte politiek hun nadeel werkt! De vele leugens en ver -
draaiingen van aantallen, grafieken samen met niet werkende PCR testen en onderdrukkende maatregelen zijn het
gesprek van de dag!
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Gitmo is in het nieuws gekomen door de vele Afghaanse en Iraakse opstandelingen
van ISIS die naar hier werden gevoerd na het Abu Ghraib schandaal! Natuurlijk is
het folteren gewoon doorgegaan maar dan buiten de pers om en later verdween het
ook uit het nieuws. Wat niet weet, wat niet deert!

Wel, dit Gitmo heeft onder president Trump een heel andere betekenis gekregen.
In Gitmo is het ENIGE EN ECHTE MILITAIRE TRIBUNAAL opgestart waar nu naar alle
waarschijnlijkheid in de nacht van 26 april 2021 ook oorlogsmisdadigster en ver-
raadster Hillary Clinton, na een vijf daagse behandeling van haar zaak en het
aanhoren van het verdict, werd opgehangen! Voor haar werden hier onder andere
McCain en de oude Bush veroordeeld!  Herinnert u de briefjes nog die de vele
aanwezigen openden tijdens de begrafenis   van de oude Bush  ? De verbijstering en
angst op hun gezicht? Wat zou erop hebben gestaan? Bent u niet nieuwsgierig?
Iets zoals: “jullie gaan één voor één voor de bijl” ... Stel je de uitdrukking
op de uitgestreken smoelen van Rutte, de Jong, De Croo of Vandenbroucke een keer
voor na het lezen van zo’n briefje! Het moet een geweldig gevoel geven om te we-
ten dat je wint en dat ze er niets tegenin kunnen brengen omdat de volledige ma-
rine achter je staat en alle Special Forces, niet alleen de Navy Seals, die het
land rijk is! Was dat de reden waarom Trump ver voor tijd de ‘plechtigheid’ ver-
liet? En, er was geen sprake van een militaire- of andersoortige staatsbegrafe-
nis voor Bush omdat specifieke parameters die het ‘militair’ of ‘staats’ maken
ontbraken. Er was geen staatsgoedkeuring om de oude landverrader Bush een mili-
taire of staatsbegrafenis te gunnen. Er zijn 2 zeer opvallende punten hiervoor
aan te merken. 1) er was geen paard met een leeg zadel dat achter de kist liep
en 2) hij werd niet begraven in Arlington, waar alle ECHTE HELDEN en mensen die
Amerika hebben grootgemaakt begraven liggen. Het is een EER om op Arlington be-
graven te liggen. Bush kon naar die EER fluiten! John McCain trouwens ook en dat
terwijl zijn grootvader, een echte held, daar begraven ligt! Alle landen hebben
culturele gebruiken. Deze waardige ritus vertelt het werkelijke verhaal zonder
dat de MEDIA MAFFIA hier iets aan kan veranderen! 

Von der Leyen wordt gedoodverfd als de ‘president’ van de EU? Werkelijk? Ik heb
op dat wijf niet mogen stemmen, dus kan ze ‘ONZE’ president niet eens zijn! Dat
is allemaal gezever! Als je meegaat in die leugens dan geloof je de rest van
alle politiek onzin natuurlijk ook. ER IS GEEN CORONA en mijn website staat
hierover vol met bewijzen. CORONA heeft nooit bestaan maar het was een politieke
doordachte onwettelijke handelswijze om iedereen die dom genoeg is, vrijwillig
om zijn spuit te laten gaan die hem of haar vroeger of later de kist in zal wer-
ken! En, dat is GENOCIDE PLEGEN. 

Mensen bestaande reguliere behandelwijzen en zorg ontzeggen is MASSAMOORD! 

Ja, we praten hier over regelrechte OORLOGSMISDADEN!

Deze  oorlogsmisdaden  moeten  worden  bestraft  en  daarvoor  is  ons  reguliere
rechtssysteem, dat onderdeel uitmaakt van het al even corrupte STAATSSYSTEEM,
niet capabel omdat een corrupt onderdeel van de staat nooit zal overgaan tot het
veroordelen van een regering, wat deze regerende politici ook hebben uitgevre-
ten!

Ook het koningshuis is medeschuldig aan deze oorlogsmisdaden. Vergeet niet dat
deze door ons onderhouden idioten ALLE WETTEN moeten ondertekenen voordat ze ef-
fectief kunnen worden gebruikt! In Europa vind je alleen Habsburgse koningshui-
zen die alle wetten ondertekenen. Dus ze zijn allemaal even schuldig aan deze
oorlogsmisdaden als alle regeringen die BEWUST hebben meegewerkt aan het vol-
brengen van massamoord en genocide op bevel van de EU, Wereldgezondheidsorgani-
satie, en allerlei ander bureaucratische oplichters, verantwoordelijk voor alle
(corona) leugens waarin we nu dagelijks gedwongen moeten leven.
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Alleen een MILITAIR TRIBUNAAL kan deze massamoordenaars en hun helpende ambte-
naren veroordelen en straffen. En ja, velen zullen dan zeker de doodstraf krij-
gen. De koningshuizen zullen dan ineens van de aarde verdwenen zijn als het ECH-
TE GERECHT haar werk heeft gedaan!

Von der Leyen maakte na haar reis naar Turkije meer gewag over het ‘stoelin-
cident’ dan ze uitleg gaf over de WERKELIJKE REDEN waarom ze spoorslags met Mi-
chel daar naar toe was gereisd! Je moet tenslotte niet luisteren naar wat voor
bagger er uit de smoelwerken van deze beroepsleugenaars komt, je moet ZIEN wat
ze doen! En ze gingen zoete broodjes bakken in Turkije om ervoor te zorgen dat
Turkije zeker niet op het idee zou komen om deel te nemen aan de militaire macht
om alle politici in Europa op te pakken en voor het tribunaal te slepen! Wat er
beloofd is om Erdogan (tijdelijk) kalm te houden, zullen we nooit aan de weet
komen. Of Von der Leyen zich ooit aan de afspraak gaat houden na deze Turkse on-
vrouwelijke afgang is zeker een oprechte vraag! Ik prefereer een zetel boven een
stoel, u niet? Maar feministen zullen nooit toegeven dat ze foute conclusies
kunnen trekken. En de hedendaagse politieke correctheid, is censuur in de zin
van de juiste communistische weg te volgen, geeft hen gelijk!

Is het niet opgevallen dat er ineens, na het bezoek aan Turkije, een OPFLAKKE-
RING was van corona en dat alle maatregelen weer werden aangescherpt? Nu praat
Von der Leyen zelfs over een verlenging van alle ‘corona’ maatregelen tot eind
2023! Dat is ook het einde van de eerste PROEFPERIODE van al deze NOOIT GOEDGE-
KEURDE VERGIFSPUITERIJ! Denken deze liegende politieke stoethaspels werkelijk
dat ze nog mensen kunnen blijven vermoorden tot eind 2023 zonder dat het door
hen misbruikte volk opstaat en hen aan de bomen op gaan hangen?

We leven, als EU-burgers, allemaal in TOTALITAIRE STATEN en dat gaat doorgaan
tot WIJ, DE GEZAMENLIJKE VOLKEREN, daar een eind aan gaan maken! 

De overheid probeert uit alle macht de burger in een Stockholm Syndroom te ma-
noeuvreren. Door de “verdeel en heers” techniek wordt geprobeerd twee strijdende
partijen te creëren, waarbij de winnaar al bekend is. Tijdens de strijd worden
de regels eenzijdig gewijzigd, ALTIJD in het nadeel van de burgers die het re-
gime weigeren te erkennen. De nieuwste fase is het indoctrineren van de bevol-
king met het “vaccinatiebewijs”. Eerst de vrijheden wederrechtelijk ontnemen en
dan op voorwaarden terug geven.

In 1945 is het Nederlandse en Belgische grondgebied bezet door het “Supreme
Headquarter Allied Expeditionary Forces” (SHAEF). De  burgers van beide landen
hebben niet in de gaten gehad, dat alle wetgeving door de controlelaag van SHAEF
moest passeren. Nu is dat via de Europese Unie, een conglomeraat dat door de CIA
is ingesteld en door BILDERBERG wordt gedomineerd. 

SHAEF is na het ontstaan van de EEG direct uit de frontlijn gehaald, maar is op
de achtergrond blijven functioneren, aangestuurd door Washington D.C.  in casu
het Pentagon. In de VS zijn de zaken veranderd en staat het Pentagon niet meer
onder controle van Washington D.C., lees The Crown London en het Vaticaan. Was-
hington D.C. Inc. is gefailleerd, het Vaticaan was de eigenaar. De herstelde
Amerikaanse Constitutionele Republiek van voor 1871 heeft in maart 2020 de gewe-
zen aandeelhouder kaalgeplukt, door het Vaticaan compleet leeg te roven. Alle
gestolen goederen zijn grotendeels vanuit Europa geretourneerd naar de herstelde
Amerikaanse Constitutionele Republiek en tijdelijk onder beheer van de Chefs van
Staven in bewaring genomen.

De Verenigde Staten bestaan niet meer. SHAEF ressorteert rechtstreeks onder de
Verenigde Chefs van Staven in het Pentagon.
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https://www.hethuisvanoranje.nl/31%20Bilderberg%20Conferenties/DeBilderbergConferenties.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Supreme_Headquarters_Allied_Expeditionary_Force
https://nl.wikipedia.org/wiki/Supreme_Headquarters_Allied_Expeditionary_Force
http://echtekrant.be/schrijf/we-zijn-aan-het-winnen.mkv
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https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/26/von-der-leyen-blijft-verontwaardigd-na-stoelincident-bij-erdog/
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Wij willen dat SHAEF met directe ingang het bezettingsregime weer in werking
stelt  en  daarmee  het  totale  EU  politiek/ambtelijke  apparaat  buiten  werking
stelt. Inclusief alle rechtsstaten en hun politie en Justitie.

SHAEF moet voorts met directe ingang het opperbe-
vel van de Nederlandse krijgsmacht overnemen.

Het OORLOGSRECHT wordt BEZETTINGSRECHT.
Rechtspraak door Militaire Tribunalen, orde en rust handhaven door de grondig
gezuiverde krijgsmacht.

Met het vestigen van bezettingsrecht vervallen alle “maatregelen” en worden de
veroorzakers ervan gearresteerd. Omdat Nederlands en Belgisch grondgebied onder
bezettingsrecht valt, zijn beide “koninkrijken” gevallen. Dit is onze enige kans
om een echte, AUTONOME samenleving te stichten. Daarom, en alleen daarom moeten
WIJ Nederlanders en Belgen het verzoek aan SHAEF richten om het grondgebied na-
mens ONS te bezetten. Met uitzondering van die paar vierkante kilometer in Den
Haag en België, waar de restanten van de STAAT DER NEDERLANDEN CORPORATIE en de
Belgische staat – bank NV onder curatele kan worden afgewikkeld. Alle gestolen
goederen moeten terug naar de rechtmatige eigenaren, de VOLKEREN, maar ook de
Indonesiërs en Congolezen mede alle andere staten waarvan is gestolen namens
ons, maar waar we niets van weten.

We hopen dat Füllmich samen met de bevelhebbers van de nog 25.000 Amerikaanse
Special Forces in Europa, snel een Tribunaal kunnen samenstellen!

Met dank aan alle VRIJHEIDSSTRIJDERS,

we blijven er voor gaan!

Etienne van Rattingen!

Voor de mensen die met de ogen open leven, even
iets tussen u en mij.
Als we de EU landen  op deze manier verder laten
gaan, dan wordt het beroep van de toekomst, maar
met een dringend toekomstig tekort:

BEGRAFENISONDERNEMER!
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