Etienne van Rattingen

Nieuwe wapenwedloop gestart dank zij de
TERRORISTEN van het Pentagon!
Moskou heeft de V.N. ingelicht dat het zich volledig gaat
voorbereiden op een oorlog
Terwijl verplicht onderwijs alle vrije geesten compleet kapot maakt en religie afbreekt tot in de
grond omdat iedereen toegespitst moet worden op de hersenspinselen van Darwin, vraag ik me af
hoe het gaat met meeste mensen hun Bijbelkennis.
Vrijdag 5 oktober 2018 is bekend gemaakt dat er vis rondzwemt in de Dode Zee. De Dode Zee is
aan zijn naam gekomen omdat door de hoge concentratie zout geen leven mogelijk was in het water.
En weet u wie dat volgens de Bijbel heeft voorspeld? Ezekiel. Alleen zit er nogal een grote fout in
de tekst van het artikel. De fout is dit:
“A place that was once cursed in Biblical times, now you can come here to the Dead Sea, explore the
sinkholes and see fish where the water has receded – fulfilling prophecies from Ezekiel who talked about
the land flourishing and blooming when the Jews return.”

Weet u dat er in geen enkele Bijbel, gedrukt voor het eind van de 18e eeuw, sprake was van joden?
De joden zijn feitelijk de Farizeeërs waar Jezus tegenin ging. Waar Jezus vele aanvaringen mee
heeft gehad. De jood is verschenen in de geschriften door bewust gemaakt ‘vertalingsfouten’. In het
Oude Land bestond geen enkele jood. Ze hebben zich deze ‘titel’ toegeëigend op leugenachtige wijze.
Maar goed daar ga ik het verder niet over hebben. Dat kunt u zelf wel uitzoeken denk ik. Wat mij
tot dit schrijven brengt is het volgende:
De wereld zit in een nieuwe wapenwedloop die ons, de belastingbetaler, veel geld gaat kosten. De
landen zullen nog meer in de schulden komen te zitten en degenen die er echt BETER van worden
zijn alleen wapenfabrikanten en BANKEN! Hoe kan dit allemaal door blijven gaan? Vraagt u zich
dat niet af? Er zijn verschillende zogenaamde denktanks die dit soort politiek aansturen door hun
zogenaamde ‘onderzoeken’ waarmee ze politieke maffiosi rond de oren slaan. De Europese tak van
de denktanks is Chatman House of RIIA met daarvoor jaarlijkse de Bilderbergvergadering waarin
deze ‘ideeën’ worden geventileerd. Maar de vraag is: “wie stuurt alles?”
Dat is een commissie die luistert naar de naam Trilaterale Commissie.
De Trilaterale Commissie (TC/Trilateral Commission) is een privéorganisatie die dient als stuurgroep voor de controleurs, opgericht in 1973 door David Rockefeller en Zbigniew Brzeziński. De
eerste vergadering werd gehouden in Tokio in oktober 1973. De organisatie bestaat uit ca. 300-350
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invloedrijke criminelen uit Europa, Zuidoost-Azië en Noord-Amerika en heeft als doel het bevorderen een ‘nieuwe wereld orde’ op politiek en economisch gebied.
Onder de leden bevinden zich onder andere leidinggevenden uit het bankwezen, bedrijfsleven, politici, academici etc. Leden die een functie uitoefenen in de regering van hun land verlaten de commissie tijdelijk.
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Het Noord-Amerikaanse continent wordt vertegenwoordigd door 107 leden (15 Canadezen, 7 Mexicanen en 85 Amerikanen). De Europese groep heeft 150 leden uit België, Cyprus, Denemarken,
Duitsland, Engeland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden.

Zuidoost-Azië werd eerst alleen door 85 Japanners vertegenwoordigd maar in 2000 werd de Aziatische groep uitgebreid tot 117 leden: 75 Japanners, 11 Zuid-Koreanen, 7 Australiërs en Nieuw-Zeelanders, 15 leden van de ASEAN landen (Indonesië, Maleisië, Filipijnen, Singapore en Thailand) en
9 leden uit China, Hong Kong en Taiwan.
Nederlandse en Belgische leden van de Trilateral Commission (volksvijanden):
•Dick Benschop
•baron Jean-Pierre Berghmans
•Luc Coene
•Wiebe Draijer
•Louise Fresco
•baron David Janssen
•Klaas Knot (DNB)
•Eli Leenaars
•Thomas Leysen
•Joris Voorhoeve
•Hans Wijers (AkzoNobel)
Ik denk niet dat de ARCO spaarders moeten wachten op hun geld. Ieder van deze boven genoemde
mensen heeft meer macht dan de ganse politiek in Nederland en België samen. Ze zullen alle leden
en bedrijven van de TC beschermen.
Dus wat zegt dat over de regering? Dat het maffia is! Kontenneukers van macht en geld voor eigen
gewin! U zult toch eens uw ogen moeten openen en uw eigen weg gaan. U kunt niet langer vertrou-
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wen op de staat. De staat is een CRIMINELE ORGANISATIE die bestaat uit LANDVERRADERS!

Wapenwedloop en nieuwe Koude Oorlog
Eigenlijk is deze al een tijd in de maak. De drone aanval van Amerika op een Russische basis in Syrië is na zorgvuldig Russisch onderzoek gecoördineerd via een Amerikaans spionagevliegtuig, een
US P-8 Poseidon, waardoor Amerika haar woord heeft gebroken, gezamenlijk met Rusland en Turkije Syrië te bevrijden van ISIS. Amerika, Frankrijk, Engeland en Israël voorzien ISIS van wapens,
geld, voertuigen en de nodige militaire vorming. Dus wat dat betreft is de EU/NAVO een hypocriete, leugenachtige, frauderende en corrupte bende. Geen enkele politiek maffialid moet doen alsof
zijn of haar neus bloed.
Maar Amerika krijgt nog andere klappen in het gezicht te verwerken. Ze blazen eenzijdig de nucleaire deal met Iran op, getekend door China, Frankrijk, Rusland, V.K. en Duitsland. Daarna verbieden ze elk land in de wereld om nog olie af te nemen van Iran vanwege de eveneens eenzijdig uitgeroepen sancties tegen het land. Europa regeert afwijzend en schort alle betalingen in dollars op als
ze olie uit Iran aankopen. Anders gezegd: ‘ze dumpen de Amerikaanse dollar’.
De Russen zeiden het op hun manier:
"Dollar dominance does not depend simply on its use to denominate trade, but on the dollar's role as the
pivot of the international financial system – the fact that about 88 percent of the average daily turnover of
foreign exchange instruments is against the dollar, in contrast to the share of the euro which is only about
31 percent," said Vasudevan.

Amerika moest een andere weg inslaan om Europa/NAVO weer aan haar kant te krijgen. Dat kon
alleen door een nieuwe wapenwedloop te creëren tegen Rusland. Een land dat altijd al de zwarte
Piet heeft toegeworpen gekregen vanuit Amerika. Europa is meegesleept in deze waanzin. Bedenk
dat de ganse tsarenfamilie is uitgemoord vanwege een zionistisch plot waarbij de Rothschilds het
goud voorzagen en de Rockefeller familie grond en onderdak voorzag zodat de zionistische coupplegers hun coup konden oefenen en ook met wapens en bommen om konden leren gaan. Wist u dat
de coupplegers maar net vertrokken werden gearresteerd in Canada en dat ze via Rothschild door de
Canadese overheid zijn vrijgelaten, hun goud en wapens hebben teruggekregen waarna ze ongemoeid hun reis konden voortzetten? Dat is GESCHIEDENIS, echte geschiedenis, die niet wordt gevonden in de geschiedenisboekjes van de verwerpelijke VERPLICHTE ONDERWIJSHERSENSPOELING!
Nu is de grootste hoeveelheid Amerikaanse munitie geleverd op de basis Ramstein in Duitsland.
Zogenaamd om de nieuwe NAVO oefening in het noorden van Noorwegen te voorzien van het nodige. Maar dat is zeker niet het geval. Ik heb zelf aan zulke oefeningen meegedaan en je schiet niet
met echte munitie. De zogenaamde ‘Trident Juncture’ oefening komt nadat Zweden de nodige bevindingen heeft gepubliceerd na een intense studie om eventueel een dreiging uit het oosten te kunnen stoppen waarbij de vele vallen in het arctische landschap van Noorwegen, Finland en Rusland
uit de doeken wordt gedaan. U moet weten dat Zweden geen NAVO land is en dus compleet NEU-
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TRAAL tijdens een oorlog, zolang het niet wordt binnengevallen door Rusland of China. Rusland
had al een oefening langs de grens vorige maand waar 300.000 manschappen aan mee hebben gedaan.
Nadat Amerika zijn legerbases in Turkije volledig moest ontruimen, dreigt ook Japan met definitieve sluiting van alle Amerikaanse legerbases in het land vanwege het merendeel van de misdaden
gepleegd door Amerikaanse militairen in en rond Okinawa waar het grootste aantal van de 47.000
militairen is gelegerd. De petitie is noodzakelijk omdat de Japanse regering al heel wat veren heeft
verloren bij het volk.
De werkelijkheid voor deze wapenwedloop en vernieuwde koude oorlog is niets anders dan de aandacht afleiden over hetgeen er werkelijk aan de hand is in Afghanistan, Amerika en het midden oosten. Sinds Vietnam heeft Amerika geen enkele oorlog meer gewonnen en de gemiddelde Amerikaan
is OORLOGSZIEK. Ze willen alle troepen weer terug op eigen bodem!
Wat is er aan de hand in Amerika? Waarom is er geen heuse berichtgeving hierover in de media?
Mogen we het niet weten? Nee, waarschijnlijk niet. Maar er is een heuse oorlog aan de gang tussen
Democraten en Republikeinen. Links en Rechts dus. De tussentijdse verkiezingen zouden heel wat
roet in het eten kunnen gooien omdat de Democraten, indien ze winnen, onder leiding van de
FEEKS van Clinton een derde wereldoorlog zouden kunnen ontketenen. Doordat Trump eenzijdig
het nucleair verdrag met Rusland verbrak, gaf hij alle landen in de wereld de mogelijkheid om hun
arsenaal te voorzien van het nieuwste en natuurlijk uit te breiden, hetgeen Amerika nu al heeft gedaan met het verschepen van de grootste munitievoorraad ooit naar Ramstein.

Communistisch-socialisme
Als de zotten in de Amerikaanse Democraten zich laten opzwepen door Hitler Clinton zou het kunnen dat het een zeer koude winter gaat worden voor Europa want we krijgen nog steeds het meeste
gas uit Rusland. Dat is ook de reden waarom de vroegere Warschaupact landen, nu EU landen, een
pact hebben gesloten met elkaar onder leiding van Polen. Ze hebben genoeg van de imbecielen in
de EU en hun holmaatjespolitiek naar hun kolonieleider Amerika toe onder leiding van de zionisten
in de Trilaterale Commissie!
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Soros, nu met zijn klieken en klakken uit Hongarije gesmeten door de huidige regering, heeft met
zijn Ngo nu onderdak gekregen in Wenen. Vandaar zal hij de rest van de EU bewerken, behalve de
landen die nu een pact met elkaar hebben gesloten tegen de EU. Soros is, als lid van de Elite Maffia,
ook degene die met zijn van ons bij elkaar gestolen geld nu alle radicalen in de Democratische partij
heeft GEKOCHT. Hierdoor zijn de MidTerm verkiezingen in Amerika veranderd in een ware verkiezingsoorlog.
De ‘boekskes’ in Amerika publiceren aanhoudend artikels over Karl Marx en richten zich volledig
op de jeugd. Ze willen niet langer kapitalisme maar Communistisch-socialisme introduceren. Ik
weet niet wat ik me hierbij moet voorstellen maar is dat niet een politieke stroming die Rusland volledig kapot heeft gemaakt omdat ENKELE zionisten daar de leiding hadden, zoals nu nog steeds in
China? En dat moet de huidige ‘democratie’ en het kapitalisme vervangen? De ‘boekskes’ hebben
nu in Amerika een nieuwe campagne gestart. Can’t #EndPoverty Without Ending Capitalism! Maar
heeft Marx niet een ideologie, synoniem aan GENOCIDE, gepropageerd? En daar moeten we naar
toe? Zijn we alle honderden miljoenen vermoordde mensen in het communistisch Rusland en China
van weleer al vergeten?

Dus, even recapituleren. Rusland heeft het Communistisch-socialisme uit de samenleving gebannen, soms met harde hand en zware straffen, compleet verkeerd uitgelegd door de pers hier en voor-
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al de ‘Ruslandkenners’ zoals ook Duitsland het Nazisme volledig uit haar samenleving heeft verbannen om zulke genocide ‘politieke’ stromingen nu via Amerika weer in te laten voeren in Europa? Zijn we ZO onnozel dat we dit toe gaan staan? Want vergeet niet! De EU politici zijn gewoon
de kontenneukers van AMERIKA!
We praten hier over DE NATTE DROOM van de ELITE MAFFIA! Eén grote communistische wereld waar de TC, CFR, ECFR, Chatman House en dergelijke clubjes de politieke Scepter zwaaien
en Rothschild en aanverwanten alle financiële touwtjes in handen hebben. Dat heet dus de Nieuwe
Wereldorde.
Bent u er klaar voor? Klaar, om de derde wereldoorlog te overleven? Wel stem dan maar op alle
leeglopers die u op het corrupte dienblaadje worden aangeboden door alle politieke partijen waarin
de grootste leugenaars, dieven, fraudeurs en moordenaars zichzelf beschermen en de ergsten van
hun soort naar verkiesbare plaatsen duwen. Weet u wat mij ook verbaast? Dat we geen wapens mogen hebben. Dat we ons moeten laten registreren als we wapens in huis willen. Wat dacht u? Is het
geen bewijs dat de POLITIEKE EN ELITE MAFFIA gewoon in hun broek schijten van de
doodnormale burger? Want, als deze burgers één front gaan vormen dan zullen zelfs politie en leger
zich bij hen aansluiten. Waarom? Omdat hun gezinnen lid zijn van de normale leefgemeenschap en
zij dus ook.

Jamal Khashoggi
Weet u wel wie ‘journalist’ Khashoggi was? In ieder geval GEEN journalist. Weet u, veel buitenlandse ‘journalisten’ zijn doodordinaire SPIONNEN en werken voor buitenlandse inlichtingendiensten. Jamal werkte ooit voor de Saoedische inlichtingendienst.
Jamal was ook geen criticus van het Saoedische regime. Hij was meer een beschermer voor het regime. Daarbij hebben Saoedi nog niet al teveel mensen gedood die kritisch schrijven over het regime. Uitsluiting, verbanning, zweepslagen, ja. Maar iemand vermoorden hiervoor?
Jamal Khashoggi was een hoge piet in de Saoedische inlichtingendienst, een vriend of toch zeker
een heel goede bekende van Osama bin Laden en de volle neef van de grootste Saoedische wapenhandelaar Adnan Khashoggi.
Tijdens 11 september was Jamal Khashoggi tweede in lijn voor het commando van de Saoedische
inlichtingendienst, na prins Turki al Faisal. Toch 10 dagen voor 11 september 2001 nam de prins ineens ontslag. Na 11 september 2001 werd hij plotseling een vertrouweling van Hillary Clinton,
rondgebazuind door het ‘democratische’ Amerikaanse persbastion van Rothschild, The new York Times.
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15 februari 2016
Maakte Trump, dan nog presidentkandidaat, de belofte aan het Amerikaanse volk dat hij zou bekend
maken wie er WERKELIJK verantwoordelijk waren voor 11 september 2001. Zodoende maakte hij
als president zijn eerste reis naar Saoedi Arabië op 20 mei 2017. Daar liet hij zien wie er alles te
vertellen had in Amerika. 21 juni 2017 maakten de Saoedisch bekend dat kroonprins Mohammed
bin Salman vanaf dat moment de leiding had over hun monarchie.
Nadat de kroonprins was benoemd ging hij direct in conclaaf met alle koninklijken, ‘bijgepraat’
door prins Turki al Faisal. Nadien werd het steeds duidelijker dat hij veel wist over het hoe en wat
aangaande 11 september. Al Faisal verweet Trump dat hij uit de Iran deal was gestapt. Hierdoor
moest Jamal vluchten uit Saoedi Arabië. Democraten gaven Jamal bescherming via de Washington
Post omdat ze zijn expertise konden gebruiken. Al snel manoeuvreerden ze Jamal naar Turkije
waarvandaan hij geen weet zou hebben over alle artikels geschreven door Saoedische lobbyisten.
We kunnen niet zeggen of het opzettelijk dan wel een samenloop van omstandigheden was waardoor Jamal
naar Turkije moest. Feit is dat hij bereikbaar werd voor Hillary Clinton en prins Turki al Faisal.

Het plan
De dood van Jamal Khashoggi kwamen Clinton en al Faisal goed uit. Jamal was alle 9/11 ontboezemingen aan het voorbereiden.
Punt is dat nu Trump en de kroonprins Mohammed bin Salman in ‘oorlog’ zijn met elkaar. Ieder
land dat op dit moment wapens levert aan Saoedi Arabië is er nu mee gestopt. Voor Amerika zou het
een catastrofe zijn.
Als Trump zijn vertrouwen in de kroonprins opzegt dan zal Amerika vele miljarden mislopen.
Als tegenprestatie zal de kroonprins de olieprijs opdrijven en dan zullen alle beurzen in elkaar donderen vlak voor MidTerm verkiezingen.

Hopelijk laat Trump zich niet belazeren door de COMMUNISTISCHE radicalen in de ‘democratische’ partij.

Geloof het of niet; de euro heeft ons 50% armer gemaakt dankzij de politieke klootzakken die niets
weten of kennen maar wel over alles het laatste woord hebben! Democratie? Me REET!
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