Etienne van Rattingen

De Rothschilds zijn gedoemd
Inleiding
Op 24 oktober 2018 maakte de Rothschildfamilie bekend dat ze zich zouden terugtrekken uit
bankzaken. Ik wachtte af maar geen enkele krant, weekblad of nieuwszender vond het ‘belangrijk’
genoeg om erover te berichten? Nieuwszenders en nieuwsbladen die leven van persberichten en
P.R. omdat ze te lui zijn om achter echt nieuws aan te gaan?
Zeven generaties nadat misdadige mastermind Mayer Rothschild in 1769 begon met het uitlenen
van ‘geld’ aan koningshuizen en aristocratie wordt Alexandre de Rothschild gedwongen om uit
bankzaken te stappen vanwege de vele criminele onderzoeken naar de handel en wandel van deze
maffiafamilie! Na 250 jaar bevrijdt het banksysteem zich uit de klauwen van de financiële Rothschild controle.
Aan de basis van dit alles lagen de arrestaties van Goldman Sachs bankiers in de Maleise ontwikkelingsschandalen waardoor de bandietenstreken van de Rothschildmaffia bloot kwamen te liggen,
vertelden Franse onderzoekers me.
Maar het schijnt een zeer gecompliceerd onderzoek te zijn waarbij de tentakels van Goldman
Sachs reiken naar Hillary Clinton, Barack Obama en de Saoedische koninklijke familie om op die
manier uit te komen bij de Rothschilds. Er schijnen ook al sporen te zijn die leiden naar de ongelukkige Maleise vluchten MH370 en MH17 massamoorden, de G20 nucleaire bedreigingen rapporteren
CIA bronnen. Dit alles DWINGT de Rothschilds om uit de bankzaken te stappen.
Natuurlijk is het Rothschild imperium heel groot. Op papier is het imperium van elkaar gescheiden dus stel u van het verdwijnen van ‘alle’ controle niet te veel voor. De Franse banktak zou kunnen stoppen met handelen maar alles zal wel worden ‘verkocht’ aan de Zwitserse en/of Engelse
Rothschildtak.
“This acquisition is being led by Richard Martin, a senior executive of Rothschild & Co, with financial
backing from an experienced investor.”

Er is echter wel een lichtpuntje. Volgens CIA Operations Officer Robert David Steele zijn de
Rothschilds in zijn totaliteit uit de centrale, en nationale banken en de BIS getrapt ondanks het feit
dat ze hadden gesmeekt om 5% van alle aandelen te mogen houden.
Alles kwam in een stroomversnelling toen Nissan directeur Carlos Goshn werd gearresteerd op
aandringen van het Pentagon om de fusie tussen Renault en Nissan te voorkomen. Het zou de invloed van Frankrijk en Rothschild ondermijnen terwijl Macron een zoveelste klap in het gezicht
krijgt omdat hij de ergste EU politieke opperlul en kontenneuker is van de Rothschildmaffiafamilie.
Ze voorkomen zo ook dat er op deze manier defensiegeheimen worden gestolen en in handen vallen
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van de Rothschilds, omdat Nissan onderdeel is van Mitsubishi Heavy Industries waar ook Amerika
regelmatig gaat shoppen!
Franse president Emmanuel Macron is een Rothschildslaaf van de eerste orde en aan de macht gebracht door een door Rothschild in scène gezette verkiezingsfraude. Vergeet niet dat degene die gaat
stemmen niets uitmaakt maar alleen degene die de stemmen telt. Met computers is dat natuurlijk
nog gemakkelijker te bereiken. Een aanpassing van het algoritme en hop, jouw ventje wint! Een
paar weken geleden riep Macron nog om een EU leger om Europa te beschermen tegen Rusland,
China en Amerika. Wat wist hij toen al wat we nu pas aan het ontdekken zijn. Heeft die klojo een
kristallen bol of is het allemaal doorgestoken kaart? Laten we het maar op het laatste houden.
Amerika heeft Europa uitgeroepen tot vijand. En na het debacle van de G20 in Buenos Aires zijn er
waarschijnlijk niet alleen Russische atoomwapens op Europa gericht maar nu ook voor het eerst
Amerikaanse.
Feitelijk is de vijandschap tussen Europa en de VS een stille oorlog om de wereldheerschappij
waarin Rothschild de hoofdrol wil blijven spelen. Een ander kenmerk van het Rothschild verval is
zichtbaar in Frankrijk waar ¾ van de bevolking zich op hardhandige manier tegen Macron heeft gekeerd. Deze LULLO moet geen Europees leger proberen te krijgen, hij moet aan zijn stutten trekken
omdat hij helemaal niet capabel is om een land fatsoenlijk te besturen. Het is dus duidelijk dat zijn
Rothschildbazen aan het verliezen zijn en ik denk dat het tijd wordt dat ALLE POLITIEKE EU
leeglopers Rothschild moeten laten vallen en proberen om alle financiële verval terug te draaien om
alle banken voor hun eigen shit op te laten draaien en hun Ponzifraudesysteem te ondermijnen door
alle CEO’s en Raden van Bestuur van banken achter de tralies te zetten doorheen de ganse wereld.
Om invloed te krijgen in Japan is de zoon van Alexandre de Rothschild getrouwd met de dochter
van de minister van Financiën van Japan, Taro Aso. Maar door het Nissan schandaal zal de minister
over niet al te lange tijd worden gewipt.
Hier is het onderzoeksrapport dat voor eens en altijd BEWIJST wat voor klootzakken politici zijn.
Ja, ook onze EU leeglopers. Het is nog niet bewezen nu, maar ze staken geen vinger uit om ons te
beschermen tegen de Rothschildmaffia vanuit Amerika, zoveel is zeker. En ook hier zijn de nodige
Rothschildwetten geïmplementeerd. Wetten die nu allemaal MOETEN worden teruggedraaid. De
globalisering is over. Weg met het ‘SOCIALISME’!
As the removal of the Khazarian mafia from world power continues, we can expect dominoes like Neta nyahu, Macron, Porky, and Aso to topple and finally bring their Rothschild puppet masters to justice.
Selling off their trust business is too little, too late for this crime family.

Massa arresten staan te wachten. De Clintons zullen waarschijnlijk als eersten voor de bijl gaan.
We houden u ook op de hoogte met werkelijke berichtgeving over de afgelopen G20 vergadering.
Daar zijn heel wat opvallende dingen gebeurd waarover niets in de pers is verschenen.
Vergeet ook niet dat we veel aan mensen als Edward Snowden (39:18 en verder) te danken hebben
dat dit nu kan gebeuren! Zij stelden zelfs hun leven in de waagschaal om DE WAARHEID te kunnen vertellen! En wij, de VRIJE PERS, gaan ermee door!
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