Etienne van Rattingen

De Centrale bankwereld, onder
leiding van de BIS wil Amerika
financieel op de knieën dwingen
Terwijl China en Japan in ras tempo zoveel mogelijk Amerikaanse schulden dumpen op de wereldmarkt, koopt Rusland zoveel mogelijk van deze gedumpte Amerikaanse schulden op, nadat ze
voorheen alle Amerikaanse schatkistpapieren al hadden hadden omgezet in goud.
U ziet nu DUIDELIJK welke landen onder Rothschildcontrole staan, en dat is dus NIET onze gedoodverfde ‘aartsvijand’ Rusland, niet? Ik vertel het u nogmaals. Volg het geld en u zult de ECHTE BANDIETEN vinden, niet alleen de corrupte politieke kontenneukerskliekjes die alleen maar
reageren in de vorm van BEFEHL IST BEFEHL en zich geen zorgen maken over hun bevolkingen
omdat ze het geen reet kan schelen of volkeren sterven dan wel blijven leven onder de door hen getroffen maatregelen, die overigens nooit in het belang van het volk of een volk zijn zolang zij als de
ROTHSCHILDKONTENNEUKERS maar buiten schot blijven!
Op deze manier willen de centrale banken in de wereld de Amerikaanse economie volledig uitschakelen. Trump kan hierop ook reageren door bijvoorbeeld een tweede munt in omloop te brengen, zodat de dollar in Amerika bijvoorbeeld kan worden gedegradeerd tot ‘toeristengeld’, maar
omdat hij op geen enkele econoom kan vertrouwen en al zeker niet op de oplichters en maffia van
de FED, het equivalent van de maffiosi bij de ECB en landelijk bij de nationale bank, denk ik dat
dit geen optie meer zal zijn voor Amerika. (België zou naast de euro ook de Frank weer in kunnen voeren voor betalingen gedaan door het volk. Toeristen en import of export zouden dan moeten betalen in die VERDOMDE euro die ons in weinig tijd tot de bedelstaf heeft gebracht! Weet
u, dit is waarom Cuba nog steeds bestaat en meetelt in de wereld! TWEE MUNTEN!)
Sinds oktober van dit jaar (2018) zijn de bancaire Rothschildkontenneukers over de hele wereld
dit financiële zero-sum spelletje al aan het spelen. Op dit moment hebben ze al zeker 4 biljoen dollar uit de Amerikaanse economie getrokken. Dat wil zeggen dat 1/8 van de Amerikaanse economie
financieel is verdwenen.
Voor het geval u het nog niet door hebt. De bank is ‘Deep State’ ook in onze Europese landen. En
dan halen ze het oude FED lijk Alan Greenspan weer boven om met een uitgestreken muil op televisie zijn anti-Trump discours af te leggen aan het grote IQ-90 publiek. Het gezeik dateert al van
2016 maar wordt wel herhaald alsof hij alles al voorzien had! Tja, in de bankwereld bestaan nogal
wat kristallen bol kijkers. Een paar dagen geleden zei LUL Greenspan dit nog.
En de BIS doet er nog een schepje bovenop. Deze Rothschild bank die de scepter zwaait over bijna alle centrale en nationale banken ter wereld, ‘waarschuwt’ ons dat het Globale Financiële Sys-
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teem ‘onstabiel’ is. De hele globale financiële klotenzooi staat volgens hen op instorten. Natuurlijk
kan je zoiets zeggen als je het volledige financiële systeem in je binnenzak hebt en domineert. Zo
werkt dat kristallen bol kijken nu eenmaal in de financiële wereld. Fraude, corruptie, diefstal en
misleiding zijn typisch voor de financiële wereld en de politieke wereld is hier een exacte kopie
van. Nee, dit is geen kwaadsprekerij. Ik ken beide werelden van binnen en van buiten. Ik weet wat
voor ‘talenten’ daar rondlopen. Goed gebekt, nergens verstand van, over alles meebeslissen waarbij
dit soort leeglopers ook dikwijls nog een beslissende stem hebben vanwege hun plaats in de ‘hiërarchie’. En, daarom draait zowel onze wereld als de financiële wereld volledig mank, om niet te zeggen, compleet vierkant! Wat niemand echt weet is, waar hun ‘mening’ vandaan komt. Ik heb me tijdens vergaderingen dikwijls afgevraagd waarom ze juist dat doen wat iedereen feitelijk niet wil dat
er gebeurt. Bancaire idioten en politieke leeglopers sturen het schip al decennialang in de richting
van de ijsberg. We staan nu aan de vooravond van de botsing. Als we niet oppassen zullen we ook
VERZUIPEN.
De financiële oplichterswereld van Rothschild kan op dit moment alleen nog overleven door een
complete wereldoorlog om ‘solvabel’ te blijven. China is de spil van de Rothschilds in dit extravagante spel. Rothschild zijn Ponzifraudesysteem kan alleen maar rendabel blijven door grote oorlogen omdat Rothschild altijd beide ‘vechtende’ partijen van het nodige geld voorziet. Na de tweede
wereldoorlog was de Europese buit binnen. Alle landen in Europa waren failliet. Rothschild had nu
een andere natie nodig om uitgezogen te worden. Ze kozen Amerika en maakten van Amerika hun
politiehond om de ganse wereld onder controle te houden, begonnen het land financieel leeg te zuigen en natuurlijk het Amerikaanse leger te gebruiken om alle Afrikaanse en Aziatische landen mede
de naties in het midden oosten onder de voet te lopen om hun bodemschatten te kunnen roven.
Wat Trump nu doet voor Amerika is te overkomen. Wat de EU klunzen en politieke Rothschildkontenneukers in alle Europese landen aanrichten via de door hen afgevaardigde kontenneukers zal
geen enkel land van de EU overleven. De hedendaagse politicus is destructief voor zijn land. De hedendaagse klimaathysterie bijvoorbeeld is geschoeid op geo-engineering die al wordt uitgevoerd op
wereldschaal sinds de jaren 70 van vorige eeuw. Oplichter en kindermoordenaar Bill Gates heeft nu
een ‘wetenschappelijk’ team van Harvard bereid gevonden om een nieuw brouwsel in de stratosfeer
te gaan ‘spuiten’ waardoor de zon nog nauwelijks te zien zal zijn op aarde. Deze rotzooi zal vanaf
ergens in 2019 worden gebruikt om de zon in een mist te hullen. (Ondanks dat alle weerstations nu
-19°C. aangeven als temperatuur op de zuidpool, is de ECHTE temperatuur -32°C. Vergeet niet dat
het daar bijna hartje zomer is! )

Geloof me. Ze verneuken u waar u bij staat!
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Maar goed, als Trump de Amerikaanse kontenneukers van de Rothschilds kan verslaan door ze
massaal op te pakken, te arresteren en te berechten voor al de door hen begane misdaden, zal het
niet lang duren voordat hetzelfde hier en in Japan zal gebeuren. Daarna heeft Rothschild nog één
bastion op de wereld. CHINA. Want daar zullen de mensen nooit massaal tegen hun partijpolitiek
opstaan. En ook India zal zich aan de kant van China scharen.
De Rothschildkontenneukers, dus ook de Europese politieke leeglopers, zien de derde wereldoorlog nog steeds als de beste optie. Wel, u hebt waarschijnlijk nog niet gehoord van Poetin zijn waarschuwing want de Russen hebben een nieuw wapen dat door geen enkele krijgsmacht in de wereld
kan worden gestopt.

Wellicht wordt het tijd dat wij, het volk, ons een
keer serieus gaan bemoeien met de politieke gatlikkers hun buitenlandpolitiek want die kan desastreus worden voor alle mensen in de Europese
Unie

Veel geluk in 2019. Hopelijk hebt u geen
schulden (meer)
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