Etienne van Rattingen

Wereldoorlog 3 nadert
Inleiding
Ondanks het feit dat China al meerdere waarschuwingssignalen de wereld heeft ingestuurd omdat
de handelsoorlog met Amerika kan ontaarden in een wereldoorlog blijven VK en VS gestaag doorgaan met hun verwerpelijke acties tegen China en Rusland. Na de schermutselingen tussen Rusland
en Oekraïne heeft Poetin per direct een extra S-400 bataljon de opdracht gegeven om naar de Krim
te trekken en zich daar op te stellen omdat hij voordien Amerika had gewaarschuwd te stoppen met
hun spionagevluchten over Russisch grondgebied. Amerika sloeg deze raad echter in de wind. Tegelijkertijd stuurde Engeland oorlogsschepen naar de Zwarte Zee terwijl Porosjenko al heeft gewaarschuwd een oorlog tegen Rusland niet uit de weg te gaan.
Wat er echt aan de hand is, is het volgende. De karakterloze, klootloze kontenneukers van de zionistische maffiafamilie Rothschild, onze EU regeringen dus voor het geval u het nog niet had begrepen, zien nu de mogelijkheid om hun gezicht te redden door mee in het ‘avontuur’ te duiken en
een nieuwe KRIMOORLOG te doen ontstaan.

Voorgeschiedenis
De meeste burgers in de EU en rest van het westen zijn hersendode ZOMBIES die hun ‘leiders’
blindelings geloven en gehoorzamen. Bijna niemand wil weten dat het Obama-Clinton regime in
2014 op gewelddadige manier de democratisch verkozen regering van Oekraïne heeft afgezet om
daarvoor een NAZI regering in de plaats aan de macht te brengen. De stichter van Stratfor, ook de
schaduw CIA genoemd, George Friedman zei hier op 19 december 2014 het volgende over:
“It really was the most blatant coup in history.”
Perhaps he is saying this because of the videos that were uploaded to the Web which showed it to be
so, but this statement by him contradicts the description that is asserted by the U.S. White House and the
European Union, and the Western press, which description is that Yanukovych’s overthrow was instead
just the result of the U.S. Government’s $5+ billion expense since 1991 to establish ‘democracy’ in
Ukraine.

Hier het volledige interview.
Professor Stephen F. Cohen zegt hier het volgende over.

Het heden
Na de coupe in Oekraïne, waar toch nog altijd ruwweg 30% Russen wonen, is de Oekraïense naziregering begonnen met de Russische taal in heel het land te verbieden. Dat is de reden waarom Dobass en de Krim zich willen afscheiden van de rest van Oekraïne. Op dit moment mag men kinderen
geen Russische meer leren of laten spreken en ook in scholen is het verboden om Russische les te
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geven of Russisch te spreken. Wat de pers ook vergeet te vertellen over de ganse situatie in Oekraïne is, dat ze nu ook alle joden buiten aan het trappen zijn evenals de Hongaars sprekende burgers.
Weet u hoe en wanneer dit alles is begonnen? Begin dit jaar, in de maand april, met het buiten kegelen van alle Roma zigeuners op de verjaardag van Hitler.
Vergeet niet dat 95% van alle mensen in de Krim gestemd hebben om zich terug bij de Russische
Federatie te voegen. Ze wisten dat ze met genocide zouden worden bedreigd als ze niets zouden ondernemen en gewoon bij Oekraïne zouden blijven. Dat geldt idem voor Donbass hoewel die het
‘recht in eigen handen’ namen door zich af te scheiden. Toch verwonderlijk dat een democratische
uitslag zoals in de Krim nog steeds niet is goedgekeurd door het ‘internationale recht’ want tenslotte was het stemmen volledig rechtsgeldig. Geen enkele politieke lul de behanger in de EU die zijn
smoel durfde open te trekken over dit onrecht. Naar het schijnt is internationaal recht alleen geldig
als ‘politiehond’ Amerika zijn fiat geeft, of niet? Waar zijn nu de potverteerders van de VN? Waarom roeren die hun staart niet? Die zit zeker te diep in de kont van de Rothschild familie?
Wat de VN betreft mogen ze hun huiswerk wel een keer doen. Zijn ze vergeten dat ze een ondertekende overeenkomst hebben tussen Oekraïne en Rusland wat betreft de ‘Sea of Azov’? Wat is er
loos met alle zogenaamde ‘politici’ die het beste voor hebben met de mensheid? Ik moet het toch
niet herhalen zeker?
Kan een politieke EU lul me een keer uitleggen waarom Rusland ineens een grotere bedreiging is
dan de klootzakken van ISIS en hun zelfmoordterroristen? Jarenlang hebben jullie overal bruine terroristen gezien en nu ineens zijn de Russen een grotere dreiging?
Beantwoord deze vraag een keer. Waarom zenden die KUT ENGELSEN een oorlogsschip naar de
Zwarte Zee vol met mariniers en is er daarna ineens tumult tussen ‘Oekraïne’ en Rusland?
Zal ik het zeggen. De Engelsen en Oekraïense militaire zeelui hadden bevelen de Russen te provoceren om een oorlog uit te lokken. Een Oekraïense kapitein zei zelf dat hij OPZETTELIJK de Russen niet gehoorzaamde toen hij door hen gewaarschuwd werd via de marifoon. Hij ging hierna toch
door met zijn provocatie.
Geen enkel leger is ooit al uit zichzelf een oorlog begonnen. Vroeger waren het de koningshuizen
en nu hebben we dus KONTENNEUKENDE POLITICI die in belang van ROTHSCHILD zijn
SCHIJTPAPIER oorlogen starten.

Het volk moet, zoals altijd, kanonnenvoer en geld leveren.

Wellicht wordt het tijd om niet de wereld te ontdoen
van het volk, maar het volk te ontdoen van politici en
bankiers!
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