Etienne van Rattingen

Kans op een ‘HETE’ Kerst?
Terwijl de westerse propagandamachine in de vorm van de zogenaamde vrije pers allerlei onzin
blijft spuien over ‘wie’ onze vijanden zijn, vandaag is het dan weer China en niet langer Rusland, is
elk rijk haar ogen FEITELIJK gericht op Afrika. Amerika en Europa jagen beiden op Afrika. Daarnaast jaagt Amerika ook op Rusland en China.
Afrika is een ‘stukske’ land dat de ganse VS, Argentinië, Nieuw Zeeland, India, China en heel Europa kan herbergen en dan komen ze nog meer dan 100.000 km 2 tekort. Afrika, ik denk niet dat veel
mensen beseffen hoe ontzettend groot en uitgestrekt dit mooie land is, bestaat uit 30.321.130 km 2
bodem, bossen, oerwouden, beken, rivieren, watervallen, hoogvlakten, savannes, bergen en woestijnen, 40 verschillende landen en meer dan 2000 uiteenlopende talen. Nog belangrijker is, Afrika herbergt zeker nog 30% van alle natuurlijke bodemschatten die de ganse wereld rijk is. Alle andere resterende bodemrijkdommen zijn nog te vinden in het allergrootste land ter wereld, Rusland.
Maar er is nog meer dat het gros van het volk niet beseft. Tegen het einde van deze eeuw zal het
grootste gedeelte van de jeugdige wereldbevolking uit Afrikanen bestaan. De toekomst van de wereld is het voortbestaan van Afrika, volgens politici. China weet dat ook volgens hen maar China en
Rusland zijn vele handen op één buik. Rusland en China werken heel erg nauw samen, dus ik weet
niet echt of deze politieke onzin heus waar is. China en Rusland hebben Afrika helemaal niet nodig.
Wat wel waar is, is de enorme troepenmacht die Amerika al naar Afrika heeft gestuurd. Er is nu een
grotere troepenmacht in Afrika aanwezig dan er in het midden oosten is te vinden. Ook zijn er veel
Amerikaanse militairen vanuit Europa vertrokken samen met al hun materiaal. De pers heeft daarover nooit iets gepubliceerd alhoewel dat toch niet echt ongemerkt heeft kunnen passeren?
Omdat Europa nog steeds wordt geleid door een stel onnozele globalistische, socialistische kontenneukers van de Rothschilds lonken ook zij naar Afrika omdat de geschiedenis al duidelijk heeft
gemaakt dat Rusland een onneembare vesting is. In het Rusland van Poetin staat bescherming van
de burger voorop en ik kan u vertellen dat het een zeer open maatschappij is. Zo zijn er doorheen
Rusland overal schuilkelders gebouwd die atoomaanvallen kunnen weerstaan. Goed aangegeven en
zeer goed bereikbaar. Weet u waar wij, Europeanen, kunnen gaan schuilen bij een atoomaanval?
Nee? Weet u hoe dat komt? Omdat allerlei ELITE MAFFIA groepjes met boter op het hoofd zoals
de Bilderberggroep en denktanks zoals het Hudson instituut (waar heel veel Rothschild klojo’s voor
‘denken’) zichzelf zachtjes in slaap hebben gesust met hun zogenaamde strategieën waardoor ze,
verwaand en hautain als ze zijn, dachten nooit meer een conflict te kunnen krijgen in Europa en de
wereld dat de NAVO niet aan zou kunnen. Wel, Europa is nu de gevangene van deze KLOOTZAKKEN en de koninklijke families van Europa hebben een dikke vinger in deze globalistische brij omdat ze al deze KLOTENWETTEN voor de Europese Commissie hebben goedgekeurd.
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Er bestaan ontzettend veel aantekeningen van de Bilderbergvergaderingen. En, deze zijn niet publiek gemaakt maar wel doorgestuurd en gearchiveerd.
1973 Oil Crisis
Visitors to the 1973 Bilderberg conference included the CEOs of Royal Dutch Shell, British Petroleum,
Total S.A., ENI, Exxon as well as senior financiers. Discussions included.[13] Meeting minutes indicate
that participants discussed a 400% increase in the price of oil, and created a "plan [on] how to manage
the about-to-be-created flood of oil dollars." The price of Egyptian crude oil was around $3 per barrel at
the time of the meeting, but was $12 by 1974.[14]
Creation of the Euro
Étienne Davignon, former chairman, stated in a 2009 interview that the group "helped create the euro in
the 1990s",[15] a boast which is supported by leaked documents and the Bilderberg's apparent choice of
the President of the European Central Bank; of the three Presidents of the European Central Bank, the
first two, Wim Duisenberg and Jean-Claude Trichet, were Bilderberg Steering Committee members and
the next, Mario Draghi, attended the Bilderberg just before his appointment as president. The ECB's predecessor organisation, the European Monetary Institute was similarly lead exclusively by Bilderberg attendees.
Strategy of tension
Ferdinando Imposimato, Honorary President of the Supreme Court of Italy and former Senior Investiga tive Judge, the man who prosecuted the case involving the assassination attempt against Pope John Paul
II, wrote a book accusing the Bilderberg Group of False flag terrorist attacks as part of a wider strategy
of tension in Europe.

Dat zijn dus de BANDIETENSTREKEN waar de ELITE MAFFIA verantwoordelijk voor is, en
waarvoor de POLITIEKE MAFFIA de broek afsteekt om hun konten te neuken!
Vergeet het nooit pipo’s! ALLES IS GEWETEN en zal worden GEPUBLICEERD!
Engeland en Frankrijk zullen zeker geen nucleaire oorlog overleven. Generaal ‘Sir’ Nick Carter is
daar ook plotseling achtergekomen. Ineens moet het VK zich gaan voorbereiden op een nucleaire
oorlog tegen Rusland? En dat terwijl China de grootste bedreiging is? Met wie spreekt deze man?

Kort samengevat
Afrika begint terug te vechten. Maar tot nu toe hebben Afrikanen nog niet echt iets van zichzelf
laten zien. Ze vermoorden blanke boeren in zuid Afrika en Zimbabwe met het excuus dat het ‘stelen’ nu gedaan moet zijn en veroorzaken zodoende één grote hongersnood omdat geen enkele Afrikaan capabel is om de gestolen boerderijen uit te baten. Massa’s Afrikaanse blanke boeren zijn al
naar Rusland gevlucht waar ze met open armen worden ontvangen door Poetin en volledig worden
ingespannen om daar zonder veel moeilijkheden hun bedrijvigheid voort te zetten.
Ondanks dat iedereen begint te sputteren dat ook China om Afrika zal vechten weet ik dat nog niet
zeker. Maar dat Europa en Amerika op ramkoers liggen waardoor ze met elkaar zullen geconfronteerd worden is bijna zeker. Dan zullen het geen Russische (atoom)wapens zijn die Europa voor een
derde keer in nauwelijks 100 jaar in de as leggen. Dit keer zal het Amerika zijn die Europa aan zal
vallen om hen buiten Afrika te houden. Amerika is er al achter dat Rusland gewoon een nummer te
groot is. Een les waar Oekraïne, als ze Rusland blijven treiteren, op harde manier achter zal komen.
Nee, de NAVO zal hen niet helpen. De NAVO zal stoppen te bestaan op deze manier.
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