Etienne van Rattingen – natuurfilosoof

Een van de grootste oplichters ter wereld pleegt
zelfmoord
Paulson is berucht als een van de roofridders van de kredietcrisis. In 2005 ontdekte een medewerker
van zijn fonds dat veel huiseigenaren moeite hadden om hun zogeheten subprime-hypotheken af te
lossen. Samen met Goldman Sachs herverpakte Paulson deze hypotheken in april 2007 in een
leningenportefeuille - een zogenoemde cdo - waarvan het risico werd overgedragen aan partijen als ABN Amro. Paulson sloot tegelijkertijd een kredietverzekering af tegen waardevermindering via de aankoop van derivaten (credit default swaps). Toen de problemen aan het licht
kwamen, verdiende Paulson 15 miljard dollar op een belegd vermogen van 12,5 miljard. De andere
partijen verloren dat geld en sleepten de wereld mee in de grootste financiële crisis sinds de jaren
dertig van de vorige eeuw.
Maar de gouden tijden voor Paulson & Co zijn voorbij. Vorig jaar verloor het fonds drie miljard
dollar. Murphy hield zich als naaste vertrouweling van Paulson bezig met een plan tot opsplitsing
van de kredietverzekeraar AIG.
Bij zijn vorige werkgever Fairfield Greenwich verloor Murphy 3,5 miljard dollar door een investering in het piramidefonds van Bernie Madoff, de grootste fraudeur in de Amerikaanse geschiedenis.
Madoff werd tot 150 jaar cel veroordeeld. Fairfield ging bankroet.
Heb je vragen over zelfdoding? Dan kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de
Zelfmoordlijn.
Bron: De Morgen
(Noot: is er ook een hulplijn voor door de belasting gedupeerde burgers?)

Mijn commentaar:
Weet u wat het meeste stoort aan dit soort berichtgevingen uit de stallen van van Thillo en anderen?
Dat ze zich kunnen verschuilen achter de onzin dat ze een artikel hebben geplaatst in de krant hoewel in feite niemand begrijpt wat er is neergeschreven. Over dit artikeltje kun je een boek schrijven
als achtergrondinformatie. Toch ben ik dat ook niet van plan. Echter, ik ben blij dat deze bandiet,
fraudeur, dief en oplichter niet langer onder ons vertoeft.
Men is er wel al achter dat ik banken bij de namen noem die ze STRAFRECHTELIJK verdienen.
Kartel, Criminele Organisatie etc. Dat geldt idem voor de staat. Ik snap niet waarom niemand mij
hierin volgt (wil volgen) omdat DIRECTE BELASTINGEN nu eenmaal PURE DIEFSTALLEN

Omdat de rijksten der aarde ons dagelijks een kloot aftrekken geholpen door de
onnozelaars waarop we alleen mogen stemmen! Ik dacht dat in een democratie HET
VOLK de baas was en niet een paar onnozele SCHOOTHONDJES die niets anders
kunnen dan mooi opzitten en pootjes geven naar degenen boven hen in de
voedselketen.
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zijn uitgevoerd door de GELEGALISEERDE MAFFIA ORGANISATIE Belastingdienst. Zij zijn de
gelegaliseerde DIEVENBENDE van de staat.
Aan de basis van al uw goede geloof in overheid en instanties, mede de criminele organisaties van
witteboordencriminelen met name banken in alle vormen van groot naar klein, ligt het verplichte
onderwijs. Elke staat is een criminele organisatie (Criminele Organisatie De Staat of CODS). Is er
een mooiere vorm van manipulatie en hersenspoeling dan verplicht onderwijs? Iedereen voeren met
wat elk ZEKER moet weten en alles begrenzen en vooral verzwijgen wat nooit geweten mag worden of zijn? Bovenstaand artikel is bewijs van alle oppervlakkigheid in onderwijs of media en zal
door menig lezer zonder achtergrondinformatie worden afgedaan als onbelangrijk. Er bestaat NIEMAND op aarde die een ander iets kan leren wat hen nauwelijks of niet interesseert. De frustratie
van ELKE leraar na de zomervakantie! Kinderen zijn niet anders ingesteld. Alle mensen worden geboren met talenten. Het zijn zuiver en alleen de talenten die moeten worden gestimuleerd, dat is alles. Daar heb je dikwijls niet eens scholing voor nodig. Een basis van lezen, schrijven en rekenen
meegeven beslaat misschien een jaar. En dat zou het dan moeten zijn. De rest is ballast omdat je
veel niet nodig hebt om je talenten in stelling te brengen en er je brood mee te verdienen. En, dat
kan al vanaf zeer jonge leeftijd. Ik gaf mensen in mijn omgeving al 'geneeskundig' advies toen ik
negen jaar oud was. Vooral kruidensamenstellingen om het lichaam schoon te maken met daarbij
het advies om gezonder en regelmatiger te eten of het 'pintje' een tijdje te laten staan. Op mijn achttiende jaar had ik alle wijsheid en weten van mijn overgrootvader, grootvader en vader volledig opgezogen. Denkt u dat er één persoon op aarde zou zijn geweest die me zou hebben kunnen stoppen
om geneeskunde te gaan studeren? Wel, dat duurde welgeteld één jaar. Na één jaar had ik het door
dat veel kennis volledig overbodig is, de essentie van het vak nog op geen meter werd benaderd en
dat vooral de farmacie verafgood werd. Alle lesstof draaide om het opheffen van alle verschillende
symptomen en niet om het TOTAAL en DEFINITIEF genezen van de patiënt, wat voor mij toen al
twee verschillende dingen waren. Natuurlijk heb je dan heel veel chirurgen nodig om alle ondeskundigheid weg te snijden. Daarbij kun je een mens niet in stukjes (specialiteiten) verdelen om een
patiënt TOTAAL te genezen. Kanker is het bewijs van de geneeskunde hun totale falen door kortzichtigheid ondanks de acht tot tienjarige universitaire vorming. Deze eenvoudige 61-jarige lul geneest kanker totaal en zonder 'bijverschijnselen' in hooguit twee maanden tijd! Dus, vertel me eerlijk, wat stelt SCHOLING eigenlijk voor? Zoals al eerder gezegd: “we leven in een totalitaire gecontroleerde artificiële wereld.” Als de wereld niet bijna echt zou zijn, hadden we niet 100.000 advocaten nodig tegenover één afgestudeerde ingenieur. Ook artsen zouden niet bestaan omdat er altijd kruidengenezers zijn geweest die betere resultaten hebben kunnen voorleggen dan artsen. De
grote problemen zijn censuur, klassenjustitie, verplicht onderwijs, voortkomend uit de voortdurende
P.R. campagnes die iedereen wijsmaken dat alles in orde is en uitsluitend de mens alle ellende veroorzaakt op deze wereld. Maar, dat is niet waar. MEER! STEEDS MEER! GROEI! STEEDS
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MEER GROEI! Dat is de oorzaak van alle ellende. Vooral industrieën willen steeds meer! Meer
winst = meer afzet. Toch, meer afzet is meer vervuiling terwijl de burger niet in gelijke tred wordt
beloond door opslag want de jaarlijkse inflatie, een hersenkronkel uit de bankwereld omdat ze nog
wat meer vals geld op ons hebben losgelaten, wordt niet eens opgevangen door onze jaarlijkse salarisaanpassing. De burger krijgt steeds minder terwijl de ONNOZELE GROENEN en andere regerende idioten ons steeds meer gaan betichten VERANTWOORDELIJK te zijn voor alle verschillende manieren van vervuilen. Maar als je elk jaar minder kunt kopen … Tja, als je afhankelijk bent
van door het onderwijs 'gevormde' IDIOTEN ziet men uitsluitend de artificiële WERKELIJKHEID
welke breed worden uitgemeten via alle media!
De REALISTISCHE werkelijkheid, daar moeten we voor alle zekerheid een keer induiken, niet?
Want, die is anders! VEEL ANDERS! De REALITEIT is als volgt: volg het geld en je hebt de MISDADIGERS. Dat kun je uitzetten in een grafiek maar ook in een paar lijnen. En, dan heb je alle Criminele Organisaties op een rij! Het is schokkend dat geen enkele rechter, politieagent of andere jurist dan wel BBI het voortouw neemt om alle Criminele Organisaties te sluiten. Nog meer schokkend is het feit dat nog geen enkele politicus, voor het op maat maken van wetten voor bedrijven en
financiële organisaties, de gevangenis is ingedraaid. Wij, de JAN LULLEN van de maatschappij komen natuurlijk niet voor in hetgeen ik op papier ga zetten want we hebben geen geld. Wij zijn de
DOMME MASSA die volledig door de boven ons staande rest dagelijks worden uitgekleed zolang
we dit natuurlijk allemaal toestaan. Alternatief nieuws draait om de waarheid. Ik verdien niets aan
alles wat ik neerpen. Ik wordt niet betaald voor al het onderzoek dat ik doe. En, ik gebruik de door
normale mensen gehanteerde vocabulaire als ze even met elkaar praten aan de toog. Geloof me, dat
begrijpt iedereen. Woorden door 'geletterden' gezien als beledigend, niet beseffend dat door gebrek
aan inlevingsgevoel zij DE belediging zijn voor het ganse volk! Ageren op een belediging IS geen
belediging. Zij die denken dat ze beter zijn dan de rest van het volk, duik, want ik stop niet voordat
ik dood ben met jullie door de stront te trekken. Bankiers, politici, bedrijven, wetenschappers en
journalisten inclusief! Als Public Relations is toegestaan dan mag Rationele Praat ook denk ik, niet?
Ik ga werkelijk door totdat we een patstelling hebben, draaglijk voor iedereen. De WET? 98% van
alle wetten zijn onrechtvaardig en dienen uitsluitend de DIKKE NEKKEN, bedrijven en financiële
industrie. Er worden 100 nieuwe wetten gelanceerd of aangepast per dag. Wie kan dat nog bijhouden? Zelfs het Staatsblad niet!

Alle misdadigers op een rij
De misdadigers waarover ik het heb, zijn degenen die alle controle hebben over onze energie, voeding, scholing en gezondheidszorg. En, dat zijn niet de politici die ons regeren, want die zijn VEEL
te dom om wetten te verzinnen op wereldschaal welke de totalitaire controle in de handen van be-
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drijven en banken spelen. Hoewel natuurlijk de EU ook niet meer is dan een kartel van SCHOOTHONDJES van de elite met het geld. Want alle bedrijven en regeringen zijn afhankelijk van geld en
geld is dus het ULTIEME onderdeel om iedereen te manipuleren, om te kopen of op een andere manier naar hun hand te zetten. Anders gezegd, de elite, die we ook een naam kunnen geven, controleert elk aspect in ons leven doordat ze controle hebben over de totale financiële industrie.
De rijksten der rijken (Rothschild (goud), Rockefeller (olie), Soros (PR), Oppenheimer
(diamanten) kortweg Rothschild CLAN) staan aan de top van de financiële 'voedselketen'.
D
o
m
i
n
a
n
t
i
e

BIS (centrale bank van alle centrale banken)
M
I
Centrale en Nationale banken
S
B
Grootbanken waar de multinationale bedrijven tegen een schijntje geld kunnen lenen
R
Alle multinationale bedrijven (middenstand telt niet mee, dat is klootjesvolk)
U
Alle regeringen en andere holmaatjes (NGO en andersoortige maffia waaronder ook leger, I
K
politie en belastingdiensten vallen)
Internationale Centrale Banken + IMF en Wereldbank

Wij het klootjesvolk der slaven en alle aardse 'bodemschatten'

En het bankkartel bij naam

Het 'befehl ist befehl' en 'Ich hab's nicht gewusst' gehalte is hoog in deze piramide. Natuurlijk weten
onze politici dat ze kontenkruipers, mooi woord is holmaatjes, van de Rothschild clan zijn. Natuurlijk beseffen ze dat zij meehelpen om onze zakken volledig leeg te maken via accijnzen en extra belastingen. Natuurlijk weten ze zeer goed dat inflatie DIEFSTAL is omdat de banken nog maar een
complete lading VALS GELD in omloop hebben gebracht! Ze weten en beseffen dat volledig! Daar-
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om bestaan er carrièrepolitici en zijn ze 'onschendbaar' in plaats van Hoofdelijk Aansprakelijk. Ik
houd van dat woord HOOFDELIJK. Een woord dat naar de Guillotine lonkt, niet?
Net onder de top van de piramide vinden we de BIS (Bank for International Settlements). Deze
bank staat in Bazel, is particulier eigendom van Rothschild en heeft een eigen leger om alles te beschermen. De diplomatieke onschendbaarheid voor alle medewerkers in deze bank is zo hoog dat ze
ongestraft een moord kunnen plegen over heel de wereld zonder er ooit voor gestraft te kunnen worden. Zelfs na hun carrière bij de BIS is het onmogelijk om hen voor de rechter te slepen voor alles
wat ze aan misdaden hebben uitgevreten! Als je de onzin over diplomatieke onschendbaarheid
hoort, hoor je jezelf af te vragen wat zo'n MISDADIGER eigenlijk uitvreet in de naam van zijn land
of bank. Iemand die 'onschendbaar' is, valt in de categorie leugenaar, fraudeur, oplichter, dief, valsmunter, witwasser van geld, spion en moordenaar. Criminelen en bandieten dus. Maak je een
dergelijke KLOOTZAK onschendbaar, dan doet hij en/of zij dat allemaal ONGESTRAFT!
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