ETIENNE VAN RATTINGEN

Alle politici zijn GEKOCHT EN CORRUPT
De nodige citaten zullen u wel duidelijk maken dat het
virus de ‘sprekers’ in de hand speelt! Waarschijnlijk is
het zelfs door hen bedacht!
Door de volgende citaten te combineren en ze als een groep te lezen, schetst u
uitstekend het grote plaatje van wat er in de wereld gebeurt. Het vertelt een
verhelderend verhaal effectief, efficiënt en overtuigend.
Veel van de citaten zullen ongetwijfeld bij sommigen van u bekend zijn.
Ik heb eenvoudig citaten verzameld van prominente mensen, heden en verleden, en
ze zo georganiseerd dat ze duidelijk de drie basiselementen laten zien: middelen, motief en kansen.
Voor degenen onder u die klaar zijn om op de verwijderknop te drukken, moet u
eerst overwegen hoe gemakkelijk deze uitdrukkingen kunnen worden geverifieerd.
Sommige citaten van recentere jaren zijn op televisie verschenen en worden als
korte videoclips op internet gearchiveerd. Anderen verschijnen in boeken, tijdschriften of op de radio en kunnen worden herleid tot hun oorspronkelijke bron
om hun authenticiteit te verifiëren. Ik daag jullie allemaal uit, vooral degenen
die nieuw zijn in deze informatie en geven om toekomstige generaties, om deze
informatie voor jezelf te verifiëren.
(Opmerking: dit artikel kan het beste worden gelezen vanaf een gedrukt exemplaar. Het dient ook als doel om het af te drukken. HET SPREEKT VOOR ZICH! En
aangezien het (in de woorden van anderen) voor zichzelf spreekt, is het een gemakkelijke manier om mensen te onderwijzen.) (Merk ook op dat sommige citaten
betrekking hebben op meer dan één element.)

I. WIE (zoals in wie de KANS zou hebben)
"Er bestaat een schimmige regering met een eigen luchtmacht, een eigen marine,
een eigen geldinzamelingsmechanisme en het vermogen om haar eigen ideeën van nationaal belang na te streven, vrij van alle controle en vrij van de wet zelf."
- Senator Daniel K. Inouye bij de Iran Contra Hearings - op de nationale televisie

"De echte heersers in Washington zijn onzichtbaar en oefenen hun macht van achter de schermen uit."
- Justitie Felix Frankfurter, US Supreme Court.

“We opereren binnen onze regering en ons politiek systeem, een ander orgaan dat
een andere regeringsvorm vertegenwoordigt, een bureaucratische elite die gelooft
dat onze grondwet achterhaald is ... Alle vreemde ontwikkelingen in overeenkomsten inzake buitenlands beleid kunnen worden herleid tot deze groep die ons gaat
overnemen. Om hen een plezier te doen… Deze politieke actiegroep heeft zijn eigen lokale politieke ondersteuningsorganisaties, zijn eigen pressiegroepen, zijn
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eigen gevestigde belangen, zijn voet aan de grond binnen onze regering en zijn
eigen propaganda-apparaat. "
- Senator William Jenner, 23 februari 1954.

“Sinds ik in de politiek ben gekomen, heb ik voornamelijk de mening van mannen
die deze privé aan mij hebben toevertrouwd. Enkele van de grootste mannen in de
Verenigde Staten op het gebied van handel en fabricage zijn ergens bang voor. Ze
weten dat er ergens een kracht is die zo georganiseerd, zo subtiel, zo waakzaam,
zo met elkaar verweven, zo compleet, zo doordringend is, dat ze beter niet boven
hun adem kunnen spreken als ze het veroordelen. "
- President Woodrow Wilson

“Achter de schijnbare regering troont een onzichtbare regering die geen trouw
verschuldigd is en geen verantwoordelijkheid jegens de mensen erkent. ”
- Theodore Roosevelt, 19 april 1906

”Ik maak me zorgen over de veiligheid van onze grote natie; niet zozeer vanwege
een dreiging van buitenaf, maar vanwege de verraderlijke krachten die van binnenuit werken.”
- Generaal Douglas MacArthur

"Ik zou nooit hebben ingestemd met de formulering van de Central Intelligence
Agency in '47, als ik had geweten dat het de Amerikaanse Gestapo zou worden."
- Harry S Truman (1961)

“De echte bedreiging van onze republiek is deze onzichtbare regering die als
een gigantische octopus zijn slijmerige lengte over stad, staat en natie uitspreidt. …. Aan het hoofd van deze octopus staan de Rockefeller Standard Oilbelangen en een kleine groep machtige bankenhuizen die over het algemeen internationale bankiers worden genoemd. De kleine groep machtige internationale bankiers leidt de regering van de Verenigde Staten praktisch voor hun eigen egoïstische doeleinden. Ze controleren praktisch beide politieke partijen. "
- Burgemeester van New York, John F.Hylan, 1922

“Ik ben al een tijdje verontrust over de manier waarop de CIA is afgeleid van
zijn oorspronkelijke opdracht. Het is een operationele en soms een beleidsarme
entiteit van de overheid geworden."
- President Harry Truman

“De drive van de Rockefellers en hun bondgenoten is om een één-wereldregering
te creëren die superkapitalisme en communisme combineert onder dezelfde noemer,
allemaal onder hun controle…. Bedoel ik samenzwering? Ja, dat doe ik. Ik ben ervan overtuigd dat er zo'n complot bestaat, internationaal van opzet, generaties
oud in planning en ongelooflijk slecht van opzet."
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- Congreslid Larry P. McDonald, 1976, gedood in de Korean Airlines 747 die werd
neergeschoten door de Sovjets

“……… Sommigen geloven zelfs dat we deel uitmaken van een geheime kliek die
strijdt tegen de belangen van de Verenigde Staten, die mijn familie en mij karakteriseert als 'internationalisten' en samenzweert met anderen over de hele
wereld om een meer geïntegreerde mondiale politieke en economische structuur één wereld, als je wilt. Als dat de aanklacht is, ben ik schuldig en ben ik er
trots op."
- David Rockefeller, in zijn boek "Memoirs", 2002

"De Council on Foreign Relations is" het establishment. Het heeft niet alleen
invloed en macht in belangrijke besluitvormingsposities op de hoogste regeringsniveaus… .. om de beslissingen op hoog niveau te rechtvaardigen om de VS om te
vormen van een soevereine constitutionele republiek naar een slaafse lidstaat
van een één werelddictatuur."
- Voormalig congreslid John Rarick 1971

"De Council on Foreign Relations (CFR) ... is van mening dat nationale grenzen
moeten worden uitgewist en een wereldregel moet worden vastgesteld."
- Professor geschiedenis Carroll Quigley, Georgetown University, in zijn boek
"Tragedy and Hope".

“De belangen achter de regering-Bush, zoals de CFR, de Trilaterale Commissie opgericht door Brzezinski voor David Rockefeller - en de Bilderberger Group,
hebben zich voorbereid op de invoering van een open werelddictatuur binnen de
komende vijf jaar. Ze vechten niet tegen terroristen. Ze vechten tegen de [rechten] van burgers." ... "De huidige elites creëren zoveel angst dat mensen niet
weten hoe ze moeten reageren."
- Dr. Johannes B. Koeppl, Ph.D., voormalig ambtenaar van het Duitse ministerie
van Defensie en adviseur van voormalig NAVO-secretaris-generaal Manfred Werne

“De machten van het financiële kapitalisme hadden een ander verreikend doel,
niets minder dan het creëren van een wereldwijd systeem van financiële controle
in particuliere handen dat het politieke systeem van elk land en de economie van
de wereld als geheel zou kunnen domineren. Dit systeem moest worden gecontroleerd… door de centrale banken van de wereld die in onderling overleg handelen,
door middel van geheime overeenkomsten, die worden bereikt tijdens frequente
privébijeenkomsten en conferenties. De top van het systeem was de Bank for International Settlements (BIS) in Bazel, Zwitserland, een particuliere bank die
eigendom is van en gecontroleerd wordt door 's werelds centrale banken die zelf
particuliere bedrijven zijn.
- Tragedie en hoop, professor Carroll Quigley

“Bankieren werd in ongerechtigheid bedacht en in zonde geboren. De bankiers bezitten de aarde; neem het van hen weg, maar laat hen de macht over om krediet te
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creëren; en in een handomdraai creëren ze genoeg geld om het weer terug te kopen
... Als je slaven van bankiers wilt zijn en de kosten van je eigen slavernij
wilt betalen, laat de bankiers dan het geld en het krediet controleren. "
- Sir Josiah Stamp, directeur, Bank of England, 1940.

"De moderne theorie van het bestendigen van schulden heeft de aarde met bloed
doordrenkt en haar inwoners verpletterd onder steeds grotere lasten."
- Thomas Jefferson

"De echte waarheid van de zaak is, zoals u en ik weten, dat een financieel element in de grote centra sinds de dagen van Andrew Jackson de regering van de VS
heeft bezeten."
- De Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt in een brief ...

De regeringen van tegenwoordig hebben niet alleen te maken met andere regeringen, met keizers, koningen en ministers, maar ook met de geheime genootschappen
die overal hun gewetenloze agenten hebben, en die op het laatste moment alle regeringsplannen kunnen verstoren. "
- Britse premier Benjamin Disraeli, 1876

II. Wat / WAAROM (zoals in wat is hun MOTIVERING en
waarom doen ze het)
“We zullen een wereldregering hebben, of we dat nu willen of niet. De enige
vraag is of de wereldregering zal worden bereikt door verovering of instemming.”
- Verklaring voor de Senaat van de Verenigde Staten op 7 februari 1950 door
James Paul Warburg (Illuminati, Rothschild Bankier en voorzitter van de Federal
Reserve)

“We staan aan de vooravond van een wereldwijde transformatie. Alles wat we nodig hebben is de juiste grote crisis en de naties zullen de nieuwe wereldorde
accepteren."
- David Rockefeller

"We gaan geen nieuwe wereldorde bereiken zonder ervoor te betalen in bloed,
maar ook in woorden en geld."
- Arthur Schlesinger, Jr., in Foreign Affairs Journal - juli / augustus 1995

“De onzichtbare geldmacht probeert de mensheid te beheersen en tot slaaf te maken. Het financierde het communisme, het fascisme, het marxisme, het zionisme en
het socialisme. Deze zijn allemaal gericht op het maken van de ganse wereld tot
lid van een wereldregering… ”
- AMERICAN MERCURY MAGAZINE, december 1957, pag. 92.
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“Fundamentele gelovige mensen hebben niet het recht om hun kinderen te indoctrineren in hun religieuze overtuigingen, omdat wij, de staat, hen voorbereiden
op het jaar 2000, wanneer Amerika deel zal uitmaken van een mondiale wereldmaatschappij en hun kinderen passen er niet in."
- Senator van de staat Nebraska Peter Hoagland, die in 1983 op de radio sprak.

"Wij geloven dat een nieuwe orde niet later dan in het begin van de volgende
eeuw geboren zal worden en dat de doodsstrijd van de oude en de weeën van de
nieuwe een testtijd zullen zijn voor de menselijke soort."
- Richard A. Falk, "Op weg naar een nieuwe wereldorde"

“We hebben voor ons de mogelijkheid om voor onszelf en voor toekomstige generaties een nieuwe wereldorde te smeden, een wereld waarin de rechtsstaat, niet de
heerschappij van de jungle, het gedrag van naties regelt. Als we succesvol zijn,
en dat zullen we zijn, hebben we een reële kans op deze nieuwe wereldorde, ...”
- President George HW Bush, op de nationale televisie - 9/11/1991

“... wanneer de strijd definitief lijkt af te dwalen naar een sociaaldemocratie
in de wereld, kunnen er nog steeds grote vertragingen en teleurstellingen zijn
voordat het een efficiënt en weldadig wereldsysteem wordt. Ontelbare mensen ...
zullen de nieuwe wereldorde haten ... en zullen sterven terwijl ze ertegen protesteren. Wanneer we proberen de belofte ervan in te schatten, moeten we rekening houden met het leed van een generatie of zo ontevredenen, velen van hen
zijn behoorlijk dapper en gracieus ogende mensen."
- HG Wells, in zijn boek getiteld "The New World Order" (1939)

"Wat belangrijk is om bij stil te staan, is het toenemende bewijs van het bestaan van een geheime samenzwering over de hele wereld, voor de vernietiging van
de georganiseerde regering en het loslaten van het kwaad." (Christian Science
Monitor 19/06/19)

"Degene die niet kan zien dat er op aarde een groot streven gaande is, een belangrijk plan, waarvan het beseft dat we als trouwe dienaren moeten samenwerken,
moeten zeker blind zijn"
- Winston Churchill

"Vandaag zeg ik dat geen enkel land ter wereld hoeft te worden uitgesloten van
het mondiale systeem dat we aan het opbouwen zijn."
- Madeleine Albright

"Olie is veel te belangrijk om in handen van de Arabieren te laten."
- Henry Kissinger
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III. HOE (zoals in MIDDELEN)
“Nu Amerika een steeds meer multiculturele samenleving wordt, kan het moeilijker worden om een consensus te bereiken over kwesties van buitenlands beleid,
behalve in de omstandigheden van een werkelijk massale en algemeen waargenomen
directe externe dreiging."
- Zbigniew Brzezinski in zijn boek" the Grand Chessboard "

“Vandaag zou Amerika woedend zijn als VN-troepen Los Angeles binnen zouden
trekken om de orde te herstellen. Morgen zullen ze dankbaar zijn! Dit geldt
vooral als hen werd verteld dat er een bedreiging van buitenaf was, of deze nu
reëel of verkondigd was, die ons bestaan bedreigde. Het is dan dat alle volkeren
van de wereld zullen smeken om hen van dit kwaad te verlossen. Het enige waar
elke man bang voor is, is het onbekende. Wanneer dit scenario wordt voorgelegd,
zullen individuele rechten vrijwillig worden opgegeven voor de garantie van hun
welzijn die hen wordt verleend door de Wereldregering."
- Henry Kissinger, Bilderberger-conferentie in Evians, Frankrijk, 1991

"De gemakkelijkste manier om controle over de bevolking te krijgen, is door
terreurdaden te plegen." Het publiek zal om dergelijke wetten schreeuwen als hun
persoonlijke veiligheid wordt bedreigd."
- Joseph Stalin

"Als tirannie en onderdrukking naar dit land komen, zal dat onder het mom van
het vechten tegen een buitenlandse vijand zijn."
- James Madison

"We hebben een gemeenschappelijke vijand nodig om ons te verenigen."
- Condoleeza Rice, maart 2000

“Het individu wordt gehandicapt door oog in oog te staan met een samenzwering
die zo monsterlijk is dat hij niet kan geloven dat die bestaat.”
- J. Edgar Hoover

“Degenen die de stemmen uitbrengen, beslissen niets. Degenen die de stemmen
tellen, beslissen alles."
- Joseph Stalin

“Demoraliseer de vijand van binnenuit
moord. Dit is de oorlog van de toekomst."

door

verrassing,

terreur,

sabotage,

- Adolf Hitler
“Het technocratische tijdperk ontwerpt langzaamaan een dagelijks meer gecontroleerde samenleving. De samenleving zal worden gedomineerd door een elite van
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personen die vrij zijn van traditionele waarden die er geen twijfel over laten
bestaan hun doelstellingen te bereiken door middel van zuivere technieken waarmee ze het gedrag van mensen zullen beïnvloeden en de samenleving in alle details zullen controleren en bekijken.” "... het zal mogelijk worden om een praktisch permanent toezicht uit te oefenen op elke wereldburger".
- Zbigniew Brzezinski - (Illuminati en mede-oprichter van Trilaterale Commissie)

"Het hoge ambt van president is gebruikt om een complot aan te wakkeren om de
vrijheid van de Amerikaan te vernietigen, en voordat ik mijn ambt verlaat, moet
ik de burger op de hoogte brengen van zijn benarde situatie."
- President John F. Kennedy, tien dagen voor zijn moord.

“De Trilaterale Commissie is bedoeld als instrument voor multinationale consolidatie van de commerciële en bankbelangen door de controle over de politieke
regering van de Verenigde Staten over te nemen."
- Amerikaanse senator Barry Goldwater uit zijn boek 'No Apologies' uit 1964

“Het idee was dat degenen die de algehele samenzwering leiden, de verschillen
in die twee zogenaamde ideologieën [marxisme / fascisme / socialisme versus democratie / kapitalisme] konden gebruiken om hen [de Illuminati] in staat te
stellen steeds grotere delen van de mens te verdelen. racen naar tegengestelde
kampen, zodat ze konden worden bewapend en vervolgens gehersenspoeld om te vechten en elkaar te vernietigen." - Myron Fagan

"In de politiek gebeurt niets per ongeluk, als het gebeurt, kun je er zeker van
zijn dat het op die manier was gepland." - Franklin D. Roosevelt

“Lange tijd had ik het gevoel dat de FDR veel gedachten en ideeën had ontwikkeld die van hemzelf waren ten behoeve van dit land, de Verenigde Staten. Maar
hij deed het niet. De meeste van zijn gedachten, zijn politieke munitie als het
ware, werden zorgvuldig voor hem vervaardigd en vooruitgeschoven door de Council
on Foreign Relations-One World Money.”
…… ”De VN is slechts een internationaal bankapparaat op lange termijn dat duidelijk is opgezet voor financiële en economische winst door een kleine groep
machtige revolutionairen uit de One-World, hongerig naar winst en macht”… ..
…. ”De depressie was het berekende 'scheren' van het publiek door de wereldmachten, veroorzaakt door het geplande plotselinge tekort aan aanbod van daggeld
op de geldmarkt van New York
…. De leiders van de One World Government en hun altijd naaste bankiers hebben
nu de volledige controle over het geld- en kredietmechanisme van de VS verkregen
via de oprichting van de particuliere Federal Reserve Bank. "
- Curtis Dall, FDR's schoonzoon zoals geciteerd in zijn boek, My Exploited Father-in-Law.
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“Ik wil mijn toespraak beëindigen door een beetje misbruik te maken van mijn
status als officiële vertegenwoordiger van de Federal Reserve. Ik zou tegen Milton en Anna willen zeggen: over de Grote Depressie. Je hebt gelijk, we hebben
het gedaan. Het spijt ons zeer.”
- Federal Reserve-voorzitter Ben S. Bernanke - Op de conferentie ter ere van
Milton Friedman, Universiteit van Chicago, Chicago, Illinois 8 november 2002 Op de negentigste verjaardag van Milton Friedman

"NAFTA is een belangrijke springplank naar de Nieuwe Wereldorde",
- Henry Kissinger.

“De slotakte van de Uruguay-ronde, die de afsluiting markeert van de meest ambitieuze handelsbesprekingen van onze eeuw, zal - in Marokko - geboorte geven
aan de Wereldhandelsorganisatie, de derde pijler van de Nieuwe Wereldorde, samen
met de Verenigde Naties en het Internationaal Monetair Fonds. "
- Onderdeel van paginagrote advertentie van de regering van Marokko in The New
York Times (april 1994)

“Het maakt niet uit op wie de mensen hebben gestemd; ze stemmen altijd op ons.”
- Joseph Stalin

IV. Hoe - Propaganda / Media
"De CIA bezit iedereen van enige betekenis in de grote media."
- William Colby, voormalig directeur van de CIA (1973-1976).

“We zullen weten dat ons desinformatieprogramma voltooid is als alles wat het
Amerikaanse publiek gelooft onjuist is.”
- William Casey, CIA-directeur

“We zijn de Washington Post, de New York Times, Time magazine en andere geweldige publicaties dankbaar waarvan de directeuren onze vergaderingen hebben bijgewoond en de beloften van discretie bijna veertig jaar hebben gerespecteerd.
Het zou voor ons onmogelijk zijn geweest om ons plan voor de wereld te ontwikkelen als we in die jaren onderhevig waren geweest aan de felle lichten van de publiciteit. Maar de wereld is nu geavanceerder en bereid om naar een wereldregering te marcheren. De supranationale soevereiniteit van een intellectuele elite
en wereldbankiers verdient zeker de voorkeur boven de nationale autobepaling die
in de afgelopen eeuwen is toegepast.”
- David Rockefeller in een toespraak tot een Trilaterale Commissie in juni 1991

"Beschouw de pers als een geweldig toetsenbord waarop de overheid kan spelen."
- Joseph Goebbels
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"Het is het absolute recht van de staat om toezicht te houden op de vorming van
de publieke opinie."
- Joseph Goebbels

"Een leugen die vaak genoeg wordt verteld, wordt de waarheid."
- Vladimir Lenin

"Door het bekwame en aanhoudende gebruik van propaganda, kan men een volk zelfs
de hemel als de hel of een buitengewoon ellendig leven als het paradijs laten
zien." "Maak de leugen groot, maak het simpel, blijf het zeggen, en uiteindelijk
zullen ze het geloven." "Wat een geluk voor regeringen dat de mensen niet denken."
- Adolf Hitler

“Veel mensen zouden eerder sterven dan men denkt. In feite doen ze dat. "
- Bertrand Russell

“Als je een leugen vertelt die groot genoeg is en deze blijft herhalen, zullen
mensen het uiteindelijk gaan geloven. De leugen kan alleen worden gehandhaafd
zolang de staat de mensen kan beschermen tegen de politieke, economische en / of
militaire gevolgen van de leugen. Het wordt dus van vitaal belang voor de staat
om al zijn bevoegdheden te gebruiken om afwijkende meningen te onderdrukken,
want de waarheid is de doodsvijand van de leugen, en dus bij uitbreiding is de
waarheid de grootste vijand van de staat. " "De meest briljante propagandistische techniek zal geen succes opleveren, tenzij constant één fundamenteel principe in gedachten wordt gehouden: het moet zich beperken tot een paar punten en
ze keer op keer herhalen." "Tijdens een oorlog zou nieuws moeten worden verspreid ter instructie in plaats van ter informatie." "We hebben het Reich gemaakt door propaganda."
- Joseph Goebbels

“De bewuste en intelligente manipulatie van de georganiseerde gewoonten en meningen van de massa is een belangrijk element in de democratische samenleving.
Degenen die dit onzichtbare mechanisme van de samenleving manipuleren, vormen
een onzichtbare regering die de ware heersende macht van ons land is. ... We
worden bestuurd, onze geest wordt gevormd, onze smaak wordt gevormd, onze ideeën
worden gesuggereerd, grotendeels door mannen van wie we nog nooit hebben gehoord. ... In bijna elke handeling van ons dagelijks leven, of het nu gaat om
politiek of zakelijk, ons sociaal gedrag of ons ethisch denken, worden we gedomineerd door het relatief kleine aantal personen ... die de mentale processen en
sociale patronen van de massa begrijpen . Zij zijn het die aan de draden trekken
die de publieke opinie beheersen. "
- Edward Bernays, in zijn boek "Propaganda"
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"Het is niet onze taak om mensen te geven wat ze willen, maar wat we besluiten
dat ze zouden moeten hebben."
- Richard Salant, voormalig president van CBS News.

“We weten dat er in de niet al te verre toekomst een half dozijn bedrijven de
media gaan controleren. We hebben deze stap (fusie) genomen om ervoor te zorgen
dat we een van hen waren ”
- woordvoerder van Time Warner.

“In maart 1915 brachten de JP Morgan-belangen, de staal-, scheepsbouw- en
kruitbelangen, en hun dochterondernemingen, 12 mannen hoog in de krantenwereld
bijeen en namen ze in dienst om de meest invloedrijke kranten in de Verenigde
Staten te selecteren en voldoende een aantal van hen om in het algemeen het beleid van de dagelijkse pers te controleren ... Ze vonden het alleen nodig om de
controle over 25 van de grootste kranten te kopen. “Er is een akkoord bereikt;
de polis van de papieren werd gekocht, te betalen per maand; voor elk artikel
werd een redacteur geleverd om goed toezicht te houden op en informatie te redigeren met betrekking tot de kwesties van paraatheid, militarisme, financieel beleid en andere zaken van nationale en internationale aard die van vitaal belang
worden geacht voor de belangen van de kopers."
-Amerikaans congreslid Oscar Callaway, 1917

“Waarom willen de mensen geen oorlog ... Maar het zijn tenslotte de leiders van
het land die het beleid bepalen, en het is altijd een simpele zaak om de mensen
mee te slepen, of het nu een democratie is of een fascistische dictatuur, of een
parlement, of een communistische dictatuur… Stem of geen stem, de mensen zullen
altijd gedwongen worden de bevelen van de leiders te gehoorzamen. Dat is makkelijk. Het enige wat u hoeft te doen is hen te vertellen dat ze worden aangevallen en de pacifisten aan de kaak te stellen wegens gebrek aan patriottisme en
het land aan gevaar bloot te stellen."
- Hermann Göring, Duitse leider, bij de processen van Neurenberg na de Tweede
Wereldoorlog

“Dit alles werd ingegeven door het principe - dat op zichzelf heel waar is dat er in de grote leugen altijd een zekere geloofwaardigheid schuilt; omdat de
brede massa van een natie altijd gemakkelijker corrupt raakt in de diepere lagen
van hun emotionele aard dan bewust of vrijwillig; en daardoor worden ze in de
primitieve eenvoud van hun geest gemakkelijker het slachtoffer van de grote leugen dan van de kleine leugen, aangezien ze zelf vaak kleine leugens vertellen in
kleine zaken, maar zich zouden schamen om hun toevlucht te nemen tot grootschalige onwaarheden. Het zou nooit in hun hoofd komen om kolossale onwaarheden te
verzinnen, en ze zouden niet geloven dat anderen de brutaliteit zouden kunnen
hebben om de waarheid zo berucht te verdraaien. Hoewel de feiten die dit bewijzen, duidelijk in hun gedachten kunnen worden gebracht, ze zullen nog steeds
twijfelen en twijfelen en zullen blijven denken dat er misschien een andere verklaring is. Want de grof schaamteloze leugen laat altijd sporen achter, zelfs
nadat hij is vastgespijkerd, een feit dat bekend is bij alle deskundige leugenaars in deze wereld en bij iedereen die samenzweert in de kunst van het liegen.
Deze mensen weten maar al te goed hoe ze valsheid moeten gebruiken voor de meest
basale doeleinden ... .. "
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- Hitler Mein Kampf

“Het creëren van een soort pijnloos concentratiekamp voor hele samenlevingen,
zodat mensen in feite hun vrijheden zullen worden ontnomen, maar er liever van
zullen genieten, omdat ze worden afgeleid van elk verlangen om te rebelleren
door propaganda, of hersenspoeling, of hersenspoeling versterkt door farmacologische methoden. En dit lijkt de laatste revolutie te zijn. "
- Aldous Huxley

Het hele doel van praktische politiek is om de bevolking gealarmeerd te houden,
en dus luidruchtig om in veiligheid te worden gebracht, door haar te bedreigen
met een eindeloze reeks voorvallen, allemaal denkbeeldig. "
- HL Mencken

V. Hoe - Bankieren / geld
“Wie de voedselvoorziening controleert, controleert de mensen; wie de energie
beheerst, kan hele continenten beheersen; wie controle heeft over geld, kan de
wereld beheersen." - Henry Kissinger, Council on Foreign Relations

"Laat mij het geld van een land uitgeven en controleren, en het kan me niet
schelen wie de wetten schrijft." Mayer Amschel Rothschild (1744-1812), oprichter
van het House of Rothschild.

“De weinigen die het systeem begrijpen, zullen ofwel zo geïnteresseerd zijn in
de winsten ervan of zo afhankelijk zijn van de gunsten ervan dat er geen tegenstand van die klasse zal zijn, terwijl aan de andere kant de grote groep mensen,
mentaal niet in staat om het geweldige te begrijpen. voordeel dat het kapitaal
uit het systeem voortkomt, zijn lasten zonder klachten zal dragen, en misschien
zelfs zonder te vermoeden dat het systeem in strijd is met hun belangen.” De gebroeders Rothschild in Londen hun schrijven aan medewerkers in New York, 1863.

"De bank profiteert van rente over alle gelden die zij uit het niets genereert." William Paterson, oprichter van de Bank of England in 1694, toen een
particuliere bank

International Banker "De geschiedenis vermeldt dat de geldwisselaars elke mogelijke vorm van misbruik, intriges, bedrog en gewelddadige middelen hebben gebruikt om hun controle over regeringen te behouden door het geld en de uitgifte
ervan te controleren."
- James Madison
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“De geldmachten jagen op de natie in tijden van vrede en werken samen in tijden
van tegenspoed. De bankmachten zijn despotischer dan een monarchie, brutaler dan
autocratie, egoïstischer dan bureaucratie. Ze veroordelen allen die hun methoden
in twijfel trekken of licht werpen op hun misdaden als publieke vijanden. Ik heb
twee grote vijanden, het Zuidelijke leger voor me en de bankiers achterin. Van
de twee is degene achter mij mijn grootste vijand. [Als een hoogst ongewenst gevolg van de oorlog ...] Bedrijven zijn op de troon gezet, en een tijdperk van
corruptie op hoge plaatsen zal volgen. De geldmacht van het land zal proberen
zijn heerschappij te verlengen door te werken aan de vooroordelen van de mensen
totdat de rijkdom in de handen van enkelen is verzameld en de Republiek wordt
vernietigd. "
- Abraham Lincoln 1862

“Ik geloof dat bankinstellingen gevaarlijker zijn voor onze vrijheden dan
staande legers. . . . . . De uitgevende macht (van valuta) moet van de banken
worden afgenomen en teruggegeven aan de mensen, aan wie het eigenlijk toebehoort."
- Thomas Jefferson

Als het Amerikaanse volk ooit private banken toestaat de uitgifte van hun valuta te beheersen, eerst door inflatie, dan door deflatie, zullen de banken de
mensen alle eigendommen ontnemen totdat hun kinderen dakloos worden op het continent dat hun vaders veroverden…. De uitgevende macht moet van de banken worden
afgenomen en teruggegeven aan de mensen, aan wie het eigenlijk toebehoort. (WEF?
NAZI SCHWAB methode?)
- Thomas Jefferson in het debat over de re-charter van de bankwet (1809)

Als het congres volgens de grondwet het recht heeft om papiergeld uit te geven,
werd het hen gegeven om het zelf te gebruiken, niet om te worden gedelegeerd aan
individuen of bedrijven. - Andrew Jackson

De regering moet alle valuta en kredieten creëren, uitgeven en circuleren die
nodig zijn om de koopkracht van de regering en de koopkracht van de consumenten
te bevredigen. Door deze principes aan te nemen, zullen de belastingbetalers
enorme sommen rente bespaard worden. Geld zal ophouden meester te zijn en de
dienaar van de mensheid worden. - Abraham Lincoln

Jaren later, nadenkend over de controle van de grote banken in Washington, betaalde president Franklin Roosevelt deze indirecte lof aan zijn verre voorganger, president Andrew Jackson, die de 2e bank van de VS (een eerder type van het
Federal Reserve System) had "vermoord". Na de regering van Jackson werd de invloed van de bankiers geleidelijk hersteld en vergroot, met als hoogtepunt de
goedkeuring van de Federal Reserve Act van 1913. Roosevelt kende deze geschiedenis.

De echte waarheid van de zaak is, zoals u en ik weten, dat een financieel element in de grote centra de regering in handen heeft gehad sinds de dagen van Andrew Jackson …
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- Franklin D.Roosevelt (een brief aan Colonel House, gedateerd 21 november ,
1933)

Als een regering voor geld afhankelijk is van bankiers, hebben zij en niet de
regeringsleiders de controle over de situatie, aangezien de hand die geeft boven
de hand staat die neemt ... Geld heeft geen moederland; financiers zijn zonder
patriottisme en zonder fatsoen; hun enige doel is winst. "
- Napoleon Bonaparte, keizer van Frankrijk, 1815

“De dood van Lincoln was een ramp voor het christendom. Er was geen man in de
Verenigde Staten die groot genoeg was om zijn laarzen te dragen en de bankiers
gingen opnieuw op zoek naar de rijkdommen. Ik vrees dat buitenlandse bankiers
met hun sluwheid en kronkelige trucs de uitbundige rijkdom van Amerika volledig
zullen beheersen en deze zullen gebruiken om de beschaving systematisch te corrumperen." Otto von Bismark (1815-1898), Duitse bondskanselier, na de moord op
Lincoln

"Geld speelt de grootste rol bij het bepalen van de loop van de geschiedenis."
Karl Marx schrijft in het Communistisch Manifest. (1848)

“Ik ben bang dat de gewone burger het niet leuk zal vinden om te horen dat de
banken geld kunnen en zullen creëren. En zij die de eer van de natie beheersen,
leiden het beleid van de regeringen en houden het lot van de mensen in hun
hand." Reginald McKenna, als voorzitter van de Midland Bank, tot aandeelhouders
in 1924.

“De banken creëren geld. Ze doen het al een hele tijd, maar ze wisten het niet
en gaven het ook niet toe. Zeer weinigen deden dat. U vindt het in allerlei documenten, financiële leerboeken, enz. Maar in de tussenliggende jaren, en we
moeten volkomen openhartig zijn over deze dingen, is er een ontwikkeling in het
denken geweest, tot op heden betwijfel ik ten zeerste of u er veel zult krijgen.
prominente bankiers om te proberen te ontkennen dat banken het creëren."
– HW White, voorzitter van de Associated Banks of New Zealand, aan de New Zealand Monetary Commission, 1955.

“Deze wet [de Federal Reserve Act, 23 december 1913] vestigt het meest gigantische vertrouwen op aarde. Wanneer de president [Woodrow Wilson] het wetsvoorstel
ondertekent, zal de onzichtbare regering van de monetaire macht worden gelegaliseerd ... De ergste wetgevende misdaad aller tijden wordt gepleegd door deze
bank- en valutawet."
- Congreslid Charles A. Lindbergh Sr. (R-MN)

“Ik ben een zeer ongelukkige man. Ik heb onbewust mijn land verwoest. Een grote
industriële natie wordt beheerst door haar kredietstelsel. Ons kredietsysteem is
geconcentreerd. De groei van de natie en al onze activiteiten zijn daarom in
handen van een paar mannen. We zijn een van de slechtst geregeerde, een van de
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meest volledig gecontroleerde en gedomineerde regeringen in de beschaafde wereld
geworden, niet langer een regering volgens de vrije mening, niet langer een regering door overtuiging en de stemming van de meerderheid, maar een regering
door de mening en dwang van een kleine groep dominante mannen."
- Woodrow Wilson 1916

“De Federal Reserve Board heeft alles in het werk gesteld om zijn macht te verbergen. Maar de waarheid is dat de Federal Reserve Board zich de regering van de
Verenigde Staten heeft toegeëigend. Het regelt hier alles; en het controleert
onze buitenlandse betrekkingen. Het maakt of breekt regeringen naar believen.
Geen enkele man, en geen enkele groep mannen, heeft meer macht dan het arrogante
kredietmonopolie dat de Federal Reserve Board en de Federal Reserve Banks beheert. Deze boosdoeners hebben dit land van meer dan genoeg geld beroofd om de
staatsschuld te betalen. … .. Ongelovige regeringsfunctionarissen die hun ambtseed hebben geschonden, moeten worden afgezet en berecht."
- Congreslid Louis T. McFadden voor het Huis van Afgevaardigden, midden in de
Grote Depressie, 1932.

"Het is goed genoeg dat de mensen van deze natie ons bank- en monetaire systeem
niet begrijpen, want als ze dat zouden doen, denk ik dat er morgenochtend een
revolutie zou komen."
- Automaker Henry Ford, tijdens de Grote Depressie.

"Geld is de god van onze tijd, en Rothschild is zijn profeet", - Heinrich Heine, Duitse dichter.

"Geld is een nieuwe vorm van slavernij en onderscheidt zich van het oude door
simpelweg het feit dat het onpersoonlijk is - dat er geen menselijke relatie is
tussen meester en slaaf." – Leo Tolstoy, Russische schrijver.

“Het moderne banksysteem maakt geld uit het niets. Het proces is misschien wel
het meest verbazingwekkende stukje goochelarij dat ooit is uitgevonden. Banken
kunnen de moderne valuta voor grootboekinvoer in feite opblazen, munt slaan en
ontmunten." – Majoor LLB Angus.

“De studie van geld, boven alle andere velden in de economie, is er een waarin
complexiteit wordt gebruikt om de waarheid te verhullen of om de waarheid te
ontwijken, niet om haar te onthullen. Het proces waarmee banken geld creëren is
zo eenvoudig dat de geest wordt afgestoten. Met zoiets belangrijks lijkt een
dieper mysterie alleen maar fatsoenlijk."
– John Kenneth Galbraith (1908-),
voormalig hoogleraar economie aan Harvard, schrijft in 'Money: Wherece it come,
where it went' (1975).

Zoals Nicolas Trist - secretaris van president Andrew Jackson - zei over de ongelooflijk machtige particuliere Second Bank of the United States: "Onafhanke-

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Betrouwbare politici geven hun rijkdom op voor hun land. CORRUPTE politici geven hun land op voor hun RIJKDOM!

ETIENNE VAN RATTINGEN
lijk van haar wandaden is de loutere macht - het blote bestaan van een dergelijke macht - onverenigbaar met de aard en geest van onze instellingen."
-(Schlesinger,

The Age of Jackson , p.102)

"Volgens sommige schattingen kunnen we $ 2,3 biljoen aan transacties niet volgen", gaf Rumsfeld toe. ($ 2,3 biljoen - dat is $ 8.000 voor elke man, vrouw en
kind in Amerika.) 10 september 2001

ANDERE
"Voorzitter, dames en heren: …… Het woord “geheimhouding” is weerzinwekkend in
een vrije en open samenleving ……. Want we worden over de hele wereld tegengewerkt door een monolithische en meedogenloze samenzwering die primair berust op
geheime middelen om zijn invloedssfeer uit te breiden
- op infiltratie in plaats van invasie, op ondermijning in plaats van verkiezingen, op intimidatie in plaats van vrije keuze, in plaats daarvan op guerrilla's bij nacht. van legers overdag. Het is een systeem dat enorme menselijke
en materiële middelen heeft geïnvesteerd in de bouw van een hechte, zeer efficiënte machine die militaire, diplomatieke, inlichtingen-, economische, wetenschappelijke en politieke operaties combineert.”
- President John F. Kennedy (27 april 1961)

“… .. Deze combinatie van een immens militair establishment en een grote wapenindustrie is nieuw in de Amerikaanse ervaring. De totale invloed - economisch,
politiek, zelfs spiritueel - is voelbaar in elke stad, elk staatshuis, elk kantoor van de federale overheid. We erkennen de noodzaak van deze ontwikkeling.
Toch moeten we de ernstige implicaties ervan niet nalaten te begrijpen. Ons
werk, onze middelen en ons levensonderhoud zijn er allemaal bij betrokken; zo is
de structuur van onze samenleving zelf ......
… .. In de regeringsraden moeten we waken tegen het verwerven van ongegronde
invloed, al dan niet gezocht, door het militair-industriële complex. Het potentieel voor de rampzalige opkomst van misplaatste macht bestaat en zal blijven
bestaan."
- President Dwight D. Eisenhower, afscheidsrede 1961

“Het huis van Rothschild is ontstaan uit de ruzies tussen staten, is groot en
machtig geworden door oorlogen. Het ongeluk van staten en volkeren is hun fortuin geweest." - Friedrich Edlen von Scherb

“De Rothschilds zijn de wonderen van het moderne bankwezen ... We zien de afstammelingen van Juda, na een vervolging van tweeduizend jaar, turen boven koningen, hoger dan keizers, en een heel continent in de holte van hun handen houden. De Rothschilds regeren een christelijke wereld. Geen kabinet verhuist zonder hun advies. Met evenveel gemak strekken ze hun hand uit van Petersburg tot
Wenen, van Wenen tot Parijs, van Parijs tot Londen, van Londen tot Washington.
Baron Rothschild, het hoofd van het huis, is de ware koning van Juda, de prins
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ken heeft. Hij bezit de sleutels van vrede of oorlog, zegen of vloek… Zij zijn
de makelaars en raadgevers van de koningen van Europa en van de republikeinse
leiders van Amerika. Wat kunnen ze nog meer verlangen?" -Niles Weekly Register,
1835-1836

In deel één van het boek The True Story of the Bilderberg Group staan drie citaten die uitleggen waar het bij de Bilderberg Groep om draait.

‘The Times of London’ noemde de Bilderbergers in 1977 "een kliek van de rijkste, economisch en politiek machtigste en invloedrijkste mannen in de westerse
wereld, die in het geheim bijeenkomen om evenementen te plannen die later gewoon
lijken te gebeuren."

"Het is moeilijk om mensen die met nationalisme zijn opgevoed, opnieuw op te
voeden tot het idee een deel van hun soevereiniteit af te staan aan een supranationale instantie." – Bilderberg Groep oprichter Prins Bernhard van Nederland
(De overleden prins is eerst vervangen door zijn dochter, koningin Beatrix, en
nu door haar zoon Koning Willem die regelmatig de Bilderberg bijeenkomsten bijwoont.)

De voormalige Britse minister van Defensie Denis Healey, zei het zo: “Wereldgebeurtenissen gebeuren niet per ongeluk. Ze zijn gemaakt om te gebeuren, of het
nu gaat om nationale kwesties of handel; en de meeste van hen worden opgevoerd
en beheerd door degenen die de portemonnee vasthouden."

Elke Amerikaanse president sinds Eisenhower heeft ofwel tot de Bilderberg Groep
of zijn oudere parallelle groep, de Council on Foreign Relations (CFR), behoord
of is door hen goedgekeurd. Zoals Estulin schreef, is de race geen wedstrijd als
je beide paarden bezit. Daarom verandert er, ongeacht welke politieke partij aan
de macht is, niets anders dan de verpakking. De poppen die drinken bij de champagnefonteinen van de machtigen doen wat hun meesters bevelen. Alle andere mensen zijn overbodig voor het proces.
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