Etienne van Rattingen

UFO boven Gatwick
Inleiding
Het lijkt onwaarschijnlijk dat zoiets gebeurt, maar er schijnen zelfs raketaanvallen vanaf de maan
te zijn gelanceerd op een Amerikaanse legerbasis bezig met oefenlanceringen met raketten die nucleaire ladingen kunnen dragen. Deze aanval vanaf de maan dateert overigens al van 22 november
2018, toen Trump nog volop bezig was met zijn grote schoonmaak onder de hoge officieren bij de
krijgsmacht. En dan is er ook nog een melding van 19 december.
Op dit moment heeft president Trump dan ook een hoge baas bij het Pentagon vervangen voor een
UFO specialist.
Maar toen ik de link, gekregen van een Amerikaanse journalist, wilde openen, kreeg ik dit beeld te
zien.

U kunt er gif op innemen dat de EU op dit moment een DIRECTE vijand van AMERIKA is!
Nog nooit heb ik op een Amerikaanse site, ook niet op overheidssites, deze melding gekregen.

Haunebu II vliegende schotel, op de foto gekend als #51. Is het nu nog moeilijk raden waar ARIA 51 haar naam aan
heeft te danken en wat voor onderzoek daar wordt gedaan
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Maar goed ‘opperhoofd’ MATTIS is nu per direct vervangen door Patrick Shanahan, een vliegtuigontwerper gespecialiseerd in anti-zwaartekracht ontwikkeling, een techniek die leidde tot het
bestaan van de vliegende schotel, Haunebu II, ontworpen door Viktor Schauberger onder het regime
van Hitler. Poetin is nu al begonnen met een campagne om de Russische bevolking voor te bereiden
op het feit dat er buitenaardsen onder ons leven.
Ik weet dat alles ongeloofwaardig klinkt. Vooral omdat het uit een mond komt zoals de mijne die
normaal alleen maar wordt gevoed door realisme. Maar daar zit een voorgeschiedenis aan vast.
Ergens in de late zomer of vroege herfst van het jaar 2000 staan we met een groepje buren te praten voor onze hui zen. Op een gegeven moment worden we opgeschrikt door een donderend geraas boven onze hoofden. Als we naar
boven kijken zien we niets en we beginnen allemaal de lucht af te speuren. Dan ontdekken we de F16’s die met een
rotvaart en in een steile klim omhoog gaan. En uiteraard zien we daar ook het beeld van een UFO. Precies zoals de
Haunebu II er uitziet. Geloof me F16’s stijgen niet zomaar op. Als Eurocontrol radarverkeer waarneemt dat er niet
hoort en ook geen contact kan krijgen, worden er altijd gevechtsvliegtuigen gewaarschuwd om een kijkje te gaan ne men en eventueel de ‘UFO’ te begeleiden naar een landingsplaats. In België staan er in Kleine Brogel altijd vliegtui gen klaar en in Nederland in Soesterberg. Met de snelheid die deze gevechtsvliegtuigen kunnen ontwikkelen zijn ze
binnen enkele minuten overal waar ze nodig zijn in Nederland of België. Ik snel naar binnen om mijn fototoestel te
nemen, sprint terug naar buiten en zoek de UFO. Niets meer. Ik kijk verwonderd naar de buren. “We zagen een flits
en de UFO was weg!”
Was ik alleen geweest en had ik dit fenomeen alleen gezien dan had ik nu nog steeds getwijfeld of ik het wel echt
had gezien of meegemaakt. Maar met zoveel buren als getuige en het feit dat dit nog wekenlang HET onderwerp van
gesprek is geweest, twijfel ik geen moment. IK HEB OOIT EEN UFO GEZIEN! Met een uiterlijk als de Haunebu II.

En geloof me. Veel wetenschappers zijn hier al mee bezig sinds Operation Paperclip Duitsers naar
Amerika haalde. Patrick Shanahan werkte als Boeing ingenieur nauw samen met de Engelsman
Nick Cook die er zelfs een boek over schreef. (Wat je moet doen als je over iets wil schrijven, vooral als het decennialang aan de grote massa als BULLSHIT is verkocht door overheden, wetenschappers en nieuwsmedia, is jezelf goed inlezen. Geen boeken aanhalen die geschreven zijn door
‘spotters’ maar geschreven door wetenschappers die met al dit geheim materiaal hebben gewerkt.)
… are the anti-gravity discoveries made by the Austrian engineer Viktor Schauberger during World War II—
who believed that machines could be designed better so that they would be “ going with the flow of nature” rather
than against it—and one of whose projects was to produce for the German Nazis a flying machine, saucer shaped,
that used a “vortex propulsion” system, as his theory was that if water or air is rotated into a twisting form of oscilla tion (known as a colloidal) a build-up of energy results, which, with immense power, can cause levitation.
In the aftermath of World War II, however, this report notes, all of Schauberger’s research, including his prototypes,
were captured by both Soviet and Allied forces (as they were scattered among several German Nazi secret research
sites), neither of whom have collaborated on them since—with Schauberger, though, in 1958, going to the United
States in an attempt to retrieve what they possessed, but ended in his claiming they were stolen by the Americans,
and who died within days of his returning home to Austria empty handed

U moet weten dat vliegende schotelontwerpen ook kunnen dienen als mogelijkheden om op een
gratis manier energie te verkrijgen. En daar komt Tesla dan weer in beeld. Hoe je ook zoekt en waar
je ook kijkt. Niets van dit alles had reeds bestaan als Tesla niet had geleefd.

Vandenberg Airforce Base
19 december 2018. Amerika werd opgeschrikt. En terecht. Ik weet niet of we HAARP dan wel bepaalde andere manieren van geo-engineering hiervoor de schuld moeten geven. Toch er is een Bermuda driehoek over de zuid Atlantische regio ontstaan door al het gespeel met elektronica, bommen
en chemicaliën waardoor zelfs satellieten voor eeuwig zwijgen als ze er overheen vliegen op 300
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km boven de aarde? En dan was er ineens een raketaanval vanaf de maan die het gespeel met raketten op Vandenberg voorkwam.

Het was een waarschuwing want de raketten ontploften zonder schade te hebben aangericht. Gelukkig hebben de Amerikanen de waarschuwing begrepen. Nu hoop k dat ze niet alleen HAARP
ontmantelen maar ook stoppen met chemtrails. Want deze chemtrails maken de aarde compleet onbewoonbaar op de lange duur en die EIKELS van politici in de EU en Amerika werken hier KONTNEUKEND aan mee. Kun je nagaan wat voor imbeciele debielen ons regeren.

Gatwick
Gatwick is na Heathrow de grootste luchthaven van het VK en de tweede grootste luchthaven ter
wereld met slechts één start- en landingsbaan. Hoewel de pers hun gezeik met drones niet wil loslaten en de leugens van het opgepakte echtpaar die alweer lang op vrije voeten zijn niet willen ontkrachten, ga ik voor de zuivere waarheid.
Er waren geen drones op Gatwick. En de politie heeft dus ook geen drones neergeschoten. Het onschuldig echtpaar dat beticht werd een hysterie te hebben veroorzaakt waardoor de luchthaven werd
gesloten, kon dus alleen maar weer worden vrijgelaten nadat alle leugens vanuit ALTERNATIEVE
hoek de overhand begonnen te krijgen en alle ‘nieuwsmedia’ hun smoel noodgedwongen moesten
houden.
U moet weten dat drones in Engeland niet meer dan 20 tot 30 minuten aan batterijreserve hebben,
zodat de claim van het vliegveld compleet absurd is om te beweren dat de drone 5 verschillende
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vluchten zou hebben gehinderd waardoor de luchthaven noodgedwongen alle vliegverkeer heeft
moeten stilleggen.
Maar er is een film waar alles op staat en van een van de beelden is volgende foto gemaakt.

Gaat u mij vertellen dat dit op een DRONE LIJKT? Werkelijk. Met deze afmetingen? Ziet u hoe klein het vliegtuig is
en hoever de ‘drone’ van het vliegveld is verwijderd?

Trouwens waarom waren er speciale politieagenten nodig. Gewapend dan nog wel? Ik denk
dat de meest oorlogszuchtige landen in de wereld serieuze waarschuwingen krijgen GEEN wereldoorlog te forceren! Hopelijk begrijpen de gatlikkers in de EU dit ook zo!
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