Etienne van Rattingen

G20 van 2018 in Buenos Aires
fiasco voor meeste landen
Inleiding
Er waren twee leiders die reden hadden tot feesten, Poetin en Mohammed bin Salman. Bin Salman is degene die de opdracht gaf om verrader Jamal Khasoggi te vermoorden in Turkije. Khasoggi
was door Amerika aan de Saoedisch kunnen ontsnappen door de belofte dat hij exact uit de doeken
zou doen wie hoofdelijk verantwoordelijk waren voor 11 september. Zoals vele mensen weten, is
het ‘officiële’ verhaal over 11 september één grote leugen. Men kan de fysicawetten niet naar zijn
hand zetten. Dat is dezelfde reden waarom de (opdrachtgevers) en moordenaars van Kennedy ook
in en via de Amerikaanse regering moeten worden gezocht.
1) een vliegtuig kan nooit door een stalen gebouw vliegen. De ‘huid’ van een vliegtuig is
maar enkele mm dik. Een vliegtuig wordt tegen een stalen gebinte volledig in elkaar gefrommeld als een stukje papier tussen uw handen.
2) Kogels volgen altijd een rechte baan. Er bestaan geen kogels die tijdens de vlucht tot tweemaal toe bochten van 180° en 270° nemen op zoek naar een slachtoffer!
Ik vermeld dit omdat president Trump feitelijk een oorlog voert tegen de democraten in zijn land
en tegelijkertijd probeert een derde wereldoorlog te voorkomen die Amerika alleen zou moeten voeren tegen de rest van de wereld. Misschien met een beetje hulp van Engeland en Frankrijk. Maar op
de rest van Europa moet hij zeker niet rekenen.
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Engelse en Oekraïense schepen hebben een paar dagen geleden nog de Russen geprovoceerd vlakbij en onder de brug die de Krim verbindt met het vaste land van Rusland. Dat is afgelopen met een
sisser en veel GEZEIK in westerse kranten. Maar dat zijn we gewend. Er is geen enkele westerse
krant die de BALLEN heeft om de WAARHEID te schrijven. Westerse journalisten zijn voor het
grootste gedeelte MIETJES en BROODSCHRIJVERS!

Gebeurtenis
Ook in het midden oosten zwerven er nogal wat hoge Amerikaanse officieren rond die graag een
derde wereldoorlog zouden beginnen. Ik weet niet of dit soort GEKKEN en PSYCHOPATEN speciaal zijn geselecteerd via de oorlogspsychiatrie verbonden aan het Amerikaanse ministerie van ‘offensie’, maar in iedere geval, ze bestaan en provoceren niet alleen de ‘vijand’ maar zeker ook hun
president, nota bene hun BEVELHEBBER! De pipo waar het over gaat is Admiraal Scott A.
Sterany, de hoogste officier en bevelhebber in het midden oosten. De laatste weken beval hij hevige
bombardementen waarbij meer dan 200 burgers het leven lieten. Hij liet zelfs witte fosforbommen
gebruiken. (Waar komen die fosforbommen vandaan? Is dat geen voorbedachte rade?)
Maar goed. De feeststemming tussen Saoedi Arabië en Rusland zat erin omdat juist deze KLOOTZAK en PROTOTYPE Amerikaan die denkt dat alles met geweld en wapens kan worden opgelost,
een paar uur ervoor was gevonden in zijn huis in Bahrein met een mooi rond kogelgat in zijn kop.
NCIS heeft de leiding in het moordonderzoek waar ook de Bahreinse politie bij betrokken is.
Ons vermoeden dat Trump opdracht heeft gegeven tot het ‘zelfmoorden’ van de admiraal werd
versterkt toen Poetin tijdens een informeel gesprek met de Amerikaanse president, hem hartelijk bedankte. Inlichtingendiensten hebben allemaal een ‘handtekening’ als het gaat om iemand te executeren. Mossad gebruikt 3 LR .22 kogels. 1 door de mond en twee in het hoofd. Daarnaast ook autobommen en radioactief vergif. De CIA is gespecialiseerd in het zelfmoorden van mensen zonder een
spoor na te laten. Per direct omleggen met zijn eigen wapen met 1 kogel door het hoofd of vergiftiging tijdens het eten. Een andere manier is het iemand toedienen van zeer agressieve kankercellen
waarbij het slachtoffer binnen enkele maanden zal overlijden. SAS / MI6 gebruikt indien mogelijk
altijd een kogel door de mond. Het wapen dat ze hiervoor gebruiken doet niets ter zake. De zekerste
dood is een kogel door de mond. Hierbij worden alle of toch zeker de meeste grote bloedvaten die
hersenen van bloed voorzien, doorboord. En natuurlijk worden ook de meeste ruggenmergzenuwen
in de richting van de hersenen afgesneden waardoor de dood per direct in zal treden. Dit is niets
nieuws. Vele ‘Special Forces’ leren deze methode aan voor het geval ze iemand moeten liquideren.
Na het informele gesprek tussen Trump en Poetin, benaderde Trump zijn nationale veiligheidsadviseur, John Bolton Yuri Askov, Poetin zijn secretaris, met de vraag of ze nu weer normale banden
zouden kunnen aanhalen. Later gaf de Russische minister van buitenlandse zaken Lavrov een persconferentie waarin hij liet blijken zeker weer normale banden met Amerika aan te willen gaan op
het moment dat zijn Amerikaanse collega’s hiervoor klaar zouden zijn.
De reden dat de G20 vergadering geen feest was voor de meeste landen mag duidelijk zijn. Oekraïne riep de staat van beleg af en Frankrijk staat aan de rand van een revolutie, waarvoor reeds ge-
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waarschuwd werd door de Franse minister van binnenlandse zaken maar deze raad werd door Macron als een zoveelste bagatel in de wind geslagen.
Wat tijdens de G20 dit weekend bijzonder goed uit de verf kwam was het verschil tussen Globalisme en Nationalisme. De Globalisten ZULLEN hoe dan ook verliezen? Hier alles op een rijtje.

Macron en vele van zijn EU HOLMAATJES zijn globalisten. Trump en Poetin zijn duidelijk nationalisten.
Het vroegere globalistische bolwerk van Merkel, Duitsland, is zijn politiek aan het nationaliseren.
Ze offeren nu geld aan ‘migranten’ om terug op te hoepelen naar huis. De EU daarentegen heeft dan
weer een nieuwe strafwet in de maak die het bekritiseren van migratie en migranten strafbaar zal
maken! Komt het niet mooi uit dat papier kan branden?
U weet toch wat voor corrupte, stelende, oplichtende en frauderende politieke klootzakken deel
uitmaken van het EU Parlement, zeker? En die LEUGENAARS en OPLICHTERS zouden niet naar
de pijpen van Rothschild dansen? Ze hebben de meeste ‘regeringsgebouwen’ is EIGENDOMMEN
van het volk, verkocht aan een of andere buitenlandse KLOOTZAK en criminele staatsorganisaties
justitie en politie noemen het geen diefstal en bendevorming.

Natie betekent raciale homogeniteit. Dat is het tegenovergestelde van de mislukte multiculturele ‘samenleving’ die de globalistische Europese politiek ons
door de strot heeft willen duwen. Wij zijn nog steeds niet de cultuurloze eenheidsworst die de KLOTEPOLITIEK van ons heeft willen maken. AF!
EU FIKKIE, terug naar Rothschild om jullie pak slaag!
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