ETIENNE VAN RATTINGEN

Als u nog steeds gelooft in de CORONAGEKTE, dan
behoor je tot de CORONASEKTE
Het wordt tijd dat iedereen gaat beseffen wat er op ons
afstormt!
Kent u die oude, magere versleten tuthola van de IMF nog? Ze bestiert nu de ECB op eenzelfde
manier1. Ik heb het ‘genoegen’ gehad om haar te ontmoeten in ‘levende’ lijve toen ik nog in de financiële industrie werkte en zij een boekje kwam open doen over het IMF. Ik laat u zien dat ze van
al haar zever niets heeft geleerd!
“The financial system has been on the verge of collapse since September 2019 when we started Repos
and QE. And since then it has only got worse. The coronavirus hit us at a time when the banking system
was almost down and out.
We had enough problems saving the banks. But now we must save big corporations, small companies, individuals, local municipalities and states, the Federal State and this on top of rescuing a financial system
which is deteriorating by the day. The whole system is leaking like a sieve and we are struggling to keep
it all afloat.
Fortunately we have printing presses and that helps to keep it all going but only just. Our big fear is that
the market will realise that all the money we are printing is worthless. And it is of course but we can’t tell
anyone. But if the world wakes up to this one day soon, the financial system could implode in a
matter of days. And we would be totally helpless to stop it………”

Dat wil zeggen dat de FINANCIËLE WERELD FAILLIET is en alleen nog leeft omdat de grote
massa in hun LEUGENS gelooft. Alles wat er nu gebeurt had feitelijk 12 jaar geleden al moeten gebeuren alleen was de wereld toen niet klaar.
Nu 12 jaar later zijn de millennials natuurlijk ook veel ouder. Daar heeft de Khazariaanse BANKMAFFIA zich serieus op miskeken. Deze jongemannen en meiden hebben een werkelijke je m’en
fous mentaliteit en zetten overal de ganse wereld op hun kop. Of ze nu omgekocht zijn of niet om de
relletjes te beginnen en winkels te beroven zal mij een worst zijn. Nog even en ze zijn niet langer in
de hand te houden!
Sinds 2008 is er een duidelijke anti-establishment beweging ontstaan. Die trend is overal zichtbaar,
en valt misschien nog het hardst op in de politiek.
Anti-establishment partijen winnen verkiezing na verkiezing en de traditionele partijen lijken wel
in rook op te gaan.
Maar in feite staan diverse instellingen onder druk. Of het nu gaat om de VN, WHO of IMF, ze
hebben hun beste tijd wel gehad en er ontstaat steeds meer kritiek en externe druk.
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Ook NGO’s, vakbonden en zelfs de kerk zien steeds meer mensen afhaken.
De luidste stem in de anti-establishment beweging hoor je bij de millennials. Sinds deze groep actief is op de arbeidsmarkt zijn ze van crisis naar crisis gesukkeld. Ze kunnen niets opbouwen en de
meesten wonen noodgedwongen nog thuis.
Er was de kredietcrisis, de eurocrisis en nu dus weer de Coronacrisis. Velen onder hen geraken amper vooruit in het leven. Het is niet gek dat zij gaan denken dat dit systeem hen niets meer te bieden
heeft. Voor hen mag dit systeem de schop op en vervangen worden door iets anders.
De oude standbeelden worden tegenwoordig zelfs letterlijk van hun voetstuk gehaald. Het is eerder
illustratief voor de grotere trend. Het institutionele eindspel is waar ik het over wil hebben.
Millennials schudden aan de boom en willen het systeem omgooien. Dat zorgt natuurlijk voor heel
wat conflicten en alles zal evolueren naar een climax.
Wat we hier meemaken, is het einde van een tijdperk … en uiteindelijk de start van een nieuw era
doordat oude systemen afgebroken worden. Er is geen waardecreatie meer. De instituten zijn dood!
Dat is wat LAGARDE zou moeten zeggen als ze de moed had eerlijk te zijn. De BANKMAFFIA
is verloren. Het oude systeem is totaal kapot en het kan niet lang meer overleven. Financiële instellingen leven nog op geleende zuurstof en deze raakt snel op.
Iedereen gaat begrijpen dat het einde oefening is voor Rothschild zijn PONZIFRAUDE BANKIEREN!
De coronacrisis is de Khazariaanse maffia en alle koningshuizen hun doodsteek. Ze hebben zich
laten kennen en ze zullen allemaal het onderspit delven. Deze keer zal er geen VIERDE NAZI of
ZIONISTISCH of COMMUNISTISCH RIJK worden gevormd. Politiek en koninklijken moeten allemaal de bol af!
Vol verwachting wacht ik op het najaar en vertrouw op onze jeugd. De studentenopstand van 1968
heeft tenslotte ook een FRISSE WIND door België en de wereld laten waaien. Waarom zou onze
jeugd van vandaag de globalisering niet volledig stoppen en de politieke fascisten en communisten
niet volledig MONDDOOD maken.
Want ALLE EUROPESE POLITIEKE PARTIJEN EN ZWIJGENDE WETENSCHAPPERS DIE
PRO CORONA zijn en de fascistische maatregelen steunen zijn:

Fascisten en Communisten.
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WEIMAR & ZIMBABWE SQUARED IS COMING
The world’s central banks are now in the process of outshining both Weimar and Zimbabwe. Together
with governments they have globally printed and borrowed $18 trillion since CV started. And since the
Great Financial crisis started in 2006 they have more than doubled global debt from $125 trillion to over
$275 trillion but that is just the beginning.
We talk about billions, trillions and quadrillions as if we understood what it means but nobody really
does. It is absolutely impossible to fathom what a trillion is. Let’s start by counting to one trillion. It will
take you 32,000 years. And then you would have to count very fast, never hesitate nor make a mistake –
nor start from the beginning again. Ok, so the $18T just created globally, how long would that take? Almost 600,000 years.
So why Lagarde does not tell the people that central bank actions are destroying the economy and the value of the country’s money.
The dollar has lost 86% in this century and the Euro 82%, measured in real money. Real money is of
course gold since it represents constant purchasing power and is the only money which has survived in
history.

THE JOURNEY TO ZERO WON’T BE LONG!
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ALLE BEDRIJVEN zijn aan het crashen. Ook de beurzen en hun aandelenkoersen zijn gevuld
met GEBAKKEN LUCHT!
We gaan terug naar de jaren van weleer. Alleen goud en zilver zal in de toekomst nog geaccepteerd
worden!
Er zijn in relatieve verhouding tot BBP steeds MINDER
weergerelateerde schadeposten in de realiteit, zo toont
Roger Pielke Jr, dat is ook de wetenschappelijke consensus. Zie ook dit. Alles is één en dezelfde agenda en we
weten wie er verantwoordelijk zijn voor deze chaos.
De NAZI families (zoals de Oranjes en de Windsors)
van weleer en de zionisten (namaakjoden; ook Khazariaanse maffia genoemd) zijn hiervoor verantwoordelijk!
Lees dit nog eens. Er is geen coronapandemie.
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