Etienne van Rattingen – natuurfilosoof

Jacob Rothschild, schuldig door samenzwering?

Veel mensen geloven niet dat samenzweringen echt bestaan. Toch, als samenzweringen niet bestaan
waarom bestaan er dan wel samenzweringstheorieën? Ik heb over de ganse wereld rondgezworven
op zoek naar de molecule om bepaalde ziekten te kunnen genezen. Hoe onwaarschijnlijk is het dat
je juist zulke onderzoeken moet doen in de meest onstabiele landen ter wereld? Daar is niet alleen
ongerepte natuur. Je vindt daar eveneens veel bodemschatten zoals goud, zilver, diamanten, olie en
tegelijkertijd opstanden, revoluties en burgeroorlogen. Landen wiens BNP te verwaarlozen is omdat
de eerste beste miljonair in Europa meer geld heeft dan zulke landen. Maar ze vechten met de
nieuwste wapens en de vraag die de pers zou horen te stellen is: “waar halen deze milities het geld
vandaan?” Antwoord: “IMF!” En, van wie is het IMF? Van de familie Rothschild. Dus, die kritische
vraag wordt natuurlijk nooit gesteld, laat staan beantwoord. Dat op zich is al een samenzwering van
alle media tegen alle volkeren ter wereld! Mijn vraag voor de media is: “wie beschermen jullie?”
Maar dat is een vraag die iedereen kan beantwoorden. Volg het geld, waar kom je dan uit? Juist bij
banken. En daar moet men dan starten met het onderzoek.
Natuurlijk ben ik nu zo ver in mijn denken maar ik had toch een zoveelste schokkende situatie nodig om wakker te worden geschud. We waren onderweg naar Kroatië waar het bedrijf een paar kudden schapen had gekocht langs de Adriatische Zee. Deze schapen zijn speciaal want zij laven hun
dorst met zout water en onze opdracht was het metabolisme te bestuderen om er eventueel later een
methode mee te kunnen bouwen om de mens in staat te stellen ook van zout water te kunnen leven.
Nu sterft de mens als hij zout water drinkt en dat duurt nog niet al te lang. Toch, nog door Slovenië
kruisend breekt de oorlog los. Binnen de kortste keren komen we tot de conclusie dat het niet een
conflict is voor een paar dagen en keren terug. Dit is tegelijkertijd mijn laatste opdracht geweest.
Door alles op de voet te blijven volgen zijn mijn ogen opengegaan en kan ik nu zeggen en neerschrijven wat ik weet, voor anderen, denk te weten. Maar ik denk dan wel voor mezelf en vertoon
geen kuddegedrag. HET kenmerk van een samenzweringstheoreticus?
De media in de hele wereld 'verkocht' de oorlog in Joegoslavië als een intern conflict aan iedereen.
Dat was en is nog steeds een leugen. De oorlog WAS geen intern conflict en is dat nooit geweest.
De kolonisatie van het land was de reden waarom opstanden uitbraken. De politieke partijen van
Slovenië en Kroatië kozen het pad van het kapitalisme in 1990. In Servië wonnen de communisten.
Als resultaat hielden de Serviërs alle hervormingen tegen om niet aan het kapitalisme toe te moeten
geven.
Snel realiseerde ik me dat westerse politici en media de pro westerse republieken hielpen en ze de
Serviërs verantwoordelijk stelden voor alle problemen in Joegoslavië. Deze stelling resulteerde in
de samenzwering tegen Servië en het Servische volk en het westen begon ze politiek en economisch
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te verzwakken. De samenzweerders kregen de macht over het gehele territorium en stalen alles wat
ze tegenkwamen terwijl eigenlijk alle bezittingen van het Joegoslavische volk waren.
Mensen realiseren zich maar al te goed dat er veel onwettige dingen gebeuren in de wereld. Media
beschuldigen bedrijven van al deze onwettelijke toestanden maar wagen het niet om de mensen bij
naam te noemen die deze bedrijven leiden. Op deze manier 'overtuigen' ze iedereen dat hier niets tegen kan worden gedaan omdat degenen die de bedrijven leiden buiten schot blijven. Samenzweerders zoals de media verspreiden een totale apathie in onze samenleving omdat alle misdaden uitgevreten door bedrijven en banken hun gang kunnen gaan. Het heeft helemaal geen nut om bedrijven
en banken te berechten. Het wordt tijd om achter de klootzakken aan te gaan die deze bedrijven
leiden EN hun raad van bestuur! Als men het geld volgt, wel, dan kom je vanzelf bij hen die overal
verantwoordelijk voor zijn.
Het doel van een samenzwering is doen wat mensen met macht willen dat er gebeurt zonder dat er
'schuldigen' zijn aan te wijzen voor de samenzwering en om alle schuld uiteindelijk af te wimpelen
op een van beide partijen die tegen elkaar zijn opgezet. Voor Joegoslavië hebben de Serviërs de
schuld in de schoenen geschoven gekregen en dat zegt genoeg over de ONDESKUNDIGHEID en
HOLMAATJESPOLITIEK van het Internationaal Gerechtshof, NAVO en alle landen die hieraan
hebben meegewerkt om zogenaamde 'bewijzen' te leveren. Deze eenvoudige boerenlul kan alles wat
er tijdens het Joegoslavië tribunaal naar de Serviërs toe is 'beslist' volledig weerleggen! De enige
blauwhelm die is gesneuveld in Joegoslavië is gedood door een moslim uit Kosovo om een voorbeeld te geven.
Toen de industriële revolutie begon waren de Rothschild families al stinkend rijk. Kolonialisering
werd hen in de schoot geworpen. Ze moesten alleen maar toehappen. Tegelijkertijd trokken ze zich
terug uit de publieke arena. Ze konden dat doen want ze hadden het westen al in hun zakken en wil den door hun hebzucht de ganse wereld veroveren. (In die tijd waren koningshuizen niet echt populair en dikke nekken met veel geld ook niet. Soms konden dat soort mensen plotseling, maar dan letterlijk, hun hoofd verliezen. Een goede reden om niet langer zichtbaar te zijn in de samenleving,
niet?)
Hoe zijn ze nu rijker geworden, onzichtbaar gebleven en hebben ze alle macht gekregen? Wel, dat is
al een paar keer in het nieuws geweest. Het wordt natuurlijk niet openlijk gezegd maar mensen die
nog een beetje voor zichzelf kunnen denken, kunnen het wel bij elkaar denken. Er zijn twee kenmerkende voorbeelden waarvan eentje nog vers in het geheugen moet liggen. Vlak voordat oplichter, fraudeur, dief en moordenaar David Rockefeller zijn kop voor eeuwig neerlegde 'kocht' Rothschild voor 37% Rockefeller bedrijven. De Amerikaanse wet is hierin nogal summier. Men moet
over het kopen van complete bedrijven geen belasting betalen, zodoende is het ook niet nodig een
factuur uit te schrijven en weet dus niemand, behalve de notaris, over welke bedrijven het werkelijk
gaat. Zeker is dat 37% van alle zogenaamde Rockefeller bezittingen altijd hebben toebehoord aan
Rothschild. Dus Rockefeller was een Rothschild agent. Een HOLMAATJE van Rothschild.
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Een ander voorbeeld is de gedoodverfde 'eigenaar' van Yukos, Mikhail Khodorkovsky, die voor belastingontduiking in Rusland werd gestraft en de gevangenis inging. Er was een groot risico dat alle
aandelen zouden worden geconfisqueerd door Rusland en Mikhail Khodorkovsky transfereerde alle
aandelen naar 'Lord' Jacob Rothschild. Weer toont dit aan dat de WERKELIJKE eigenaar van
Yukos de Rothschilds waren, niemand anders. Trouwens het originele artikel van de 'The Washington Times', 2 november 2003 is nergens meer te vinden. Zelfs niet in de archieven. OEPS. Samenzwering van de pers met de Rothschilds?
Hoe gaat zulks een koehandel nu in zijn werk? Vrij simpel. Ze zoeken een extravagante, meedogenloze lul de behanger met een bepaald psychopathisch talent, geven hem een contract om hen te representeren als mede-eigenaar van een aantal bedrijven die van de Rothschilds zijn, geven 15% aandelen voor hemzelf als welkomstgeschenk en hop … een zoveelste waardeloze kloot kan dure huizen, auto's en boten kopen. Een zoveelste hielenlikker, konteneuker van de Rothschilds is geboren.
Is het duidelijk waarom de rijkdom van de Rothschilds niet klopt en waarom ze niet in de Forbes
voorkomen als rijkste familie op aarde?
Zullen we het Rothschild geld nog wat verder volgen, want ze zullen dit spel natuurlijk niet voor de
eerste keer hebben gespeeld met Yukos of Rockefeller hun 'bezittingen', toch? Wel we kunnen er
met een stellige zekerheid vanuit gaan dat de Rothschilds al stinkend rijk waren voordat we ooit
hoorden van Rockefeller, Morgan, Buffet, Soros, Ford, Dupont en anderen. Voor mij staat het als
een paal boven water dat deze families op een zelfde manier zijn gestart zoals Khodorkovsky.
Zo werd tijdens de eerste wereldoorlog in Amerika gedacht dat JP Morgan de rijkste man in de VS
was. Iedereen viel zowat van zijn stoel toen na zijn dood het testament openbaar werd gemaakt.
Morgan was maar voor 19% eigenaar van de JP Morgan bank, en de bank was voor 81% eigendom
van Rothschild. In 'Children of the Matrix' schrijft David Icke dat Rockefellers en Morgans uitsluitend 'slaven' zijn van de Europese Rothschild families, zoals Warren Buffet een 'gofer' is van Rothschild in Amerika. Geen enkel artikel komt met werkelijke bewijzen maar laat ons eerlijk zijn, de
werkwijze wordt steeds duidelijker. We kunnen er met een aan stelligheid grenzende zekerheid beweren dat de Rothschilds contracten hebben afgesloten (gehad) met de families Rockefeller, Morgan, Buffet en anderen om zich door hen te laten vertegenwoordigen in de wereld haar grootste bedrijven. Zulke contracten zijn geheim en zodoende niet beschikbaar voor het publiek. Het is op zijn
minst ONTZETTEND opvallend hoe al deze wetten, gemaakt en goedgekeurd door holmaatjespolitici, dit soort praktijken en geheimhoudingen helpen om niet in de kijker te komen staan. Dat is
geen toeval, dat is een business model bewaakt door kontenneukers van de Rothschilds. Dus zodoende aanschouwen we de manier waarop de Rothschild clan de grootste banken en belangrijkste
multinationale bedrijven, mede media in hun ijzeren greep hebben en controleren. Banken, bedrijven en media zijn verenigd onder één paraplu als hiërarchische organisatie en zodoende hebben ze
dominante financiële macht die op hun beurt ook weer politieke macht en controle geeft, waardoor
ze alles en iedereen in het westen domineren en controleren. Zo leiden ze dus de westerse wereld, ik
geloof heilig dat dit de enige manier is om overal een DIKKE vinger in de pap te hebben zonder in
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de politiek te zitten of bij de rijkste mensen ter wereld te horen. Er is geen enkel gevecht om dominantie wat mij vertelt dat er geen competitie is om alle macht en rijkdom. Dit is een ander punt
waarom ik heel zeker ben van mijn stelling. Met een gerust hart kunnen we de Rothschilds verantwoordelijk houden voor alle ellende en oorlogen in de wereld.
Dus, de Rothschilds verbergen hun rijkdom en macht maar aarzelen niet om alles in te zetten indien
ze iets pertinent willen, terwijl ze iedereen proberen wijs te maken dat ze niet meer zijn dat wat onnozele filantropen. De Rothschilds hebben zoveel financiële macht dat ze zonder problemen de ganse aandelenmarkt over de hele wereld kunnen doen crashen. Maar, dat doen ze niet. Ze werken op
een bijna onzichtbare manier zichzelf in een bedrijf. Soms kost dat wat moeite en hebben ze omgekochte politici nodig om het doel te bereiken. Als IT'er herinner ik me nog heel goed de ellenlange
politieke discussies over het splitsen van Microsoft omdat Bill Gates zogenaamd een monopolie bezat en de te betalen miljoenen boetes die de EU commissie het bedrijf oplegde vanwege het 'monopolie' op internet explorer dat 'gratis' werd meegeleverd met het operating system.
Geen enkele zichzelf respecterende IT'er, begaan met computerveiligheid, zal de brol en junk van
Gates gebruiken. Windows 10 is een spionagetool en is ontwikkeld nadat Gates heeft toegegeven
aan Rothschild waarna plotseling geen enkel woord meer werd gerept over het bestaande Microsoft
monopolie. Sterker nog, Gates en zijn vrouw zijn een stichting begonnen en gaan dikwijls de boer
op om vaccins en andere chemische brol te verkopen voor Rockefeller, Rothschild, Monsanto, Bayer en vele andere malafide klootzakken der aarde. Sindsdien is Microsoft ook een vast lid van de
Bilderberg vergadering elk jaar. Ik heb het gemanipuleer van Rothschild hierin direct herkend en
wonderwel dat wetten allemaal de MEESTER DER MANIPULATIE dienen en niet het kleine grut.
Zo heeft Rothschild voorkomen dat iemand die rijker en machtiger zou kunnen worden en zodoende
een potentieel gevaar voor het Rothschild imperium zou kunnen vormen, uit de weg geruimd. Met
hulp van de holmaatjes in de politiek.
Dat is slechts het verhaal van een tot dan gerespecteerd bedrijf dat onder controle van de misdaadclan is gebracht. In feite zien we hetzelfde gebeuren met complete landen. Saoedi Arabië danst zeer
goed en mooi naar de pijpen van Rothschild, dus ondanks de bandietenbende die het land regeert en
het subsidiëren van allerlei terroristenorganisaties, wordt het land met rust gelaten. Benieuwd wat
Qatar heeft uitgespookt wat de Rothschildclan niet is bevallen. Wordt wel duidelijk, alles komt uit.
Situational Awareness, weet u nog? Voor de Rothschilds maakt het helemaal geen fluit uit waar de
olie vandaan komt, zolang ze die olie maar controleren en prijzen kunnen manipuleren. Zodoende
moesten Kadaffi en Saddam Hoessein dood. Ze verkochten olie onder de prijs en ook in euro's. Zeg
ik dat de Rothschilds opdracht hebben gegeven? Nee, dat is niet eens nodig. Obama is persoonlijk
bezit van Citigroup en Clinton van Goldman Sachs. Iedereen die de piramide van de 8.500 mensen
kent die alles op aarde besturen en naar hun hand zetten dus in feite de hele samenleving manipuleren, weet dat deze banken leven van prijsmanipulatie. Olie is een belangrijk product voor hun giftige derivatenhandel. (We zullen tussen nu en 10 jaar zien dat vele landen en gemeenten ineenstorten
omdat ze dit soort derivaten hebben aangekocht als zogenaamde 'bescherming' tegen het failliet
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gaan. U moet begrijpen dat door de lage olieprijs EN de lage rentestand deze landen en gemeenten
NU miljarden betalen aan banken vanwege deze dubieuze 'verzekeringen.' Alle derivaten behelzen
meer dan 10 maal het jaarlijks wereld product. Er is 90% te weinig geld in de wereld om al deze
oplichterspraktijken te gelde te maken. Daardoor staan alle landen en de financiële markt op instorten.) De Rothschilds zijn niet direct verantwoordelijk omdat ze compleet onzichtbaar zijn hoewel ze wel alle oliehandel willen controleren. We profiteren van lage olieprijzen omdat er een onzichtbare oorlog woedt van alle OPEC landen tegen Rusland omdat Rothschild Poetin en Rusland
niet naar zijn pijpen kan laten dansen. Erger nog. De volledige Rothschildclan en ook oplichter en
moordenaar George Soros worden internationaal gezocht door Rusland en kunnen zowel dood als
levend worden afgegeven bij elke Russische ambassade in elk westers land. Interpol, Europol en
landelijke politieteams hebben hiervoor nog niets gedaan. Hun gezichten zijn niet eens te vinden
onder de meest gezochten bij beide internationale politiemachten. Voor zover de politiële en justitiële holmaatjespolitiek. Interpol stoppen om regelrechte bandieten op te sporen, doe je zo!
Soros is een gewone agent van Rothschild. Gekocht voor een aantal procenten. Een echte psychopaat zoals iedereen in die 'hoge' kringen. Ze behandelen de mensheid en de ganse wereld van flora
en fauna als vuil en verwachten ook nog dat we hun aanbidden omdat ze wat banken gevuld met al lerlei verschillend schijtpapier in bezit hebben. Soros doet zich voor als de grote 'verlosser' en heeft
zo geholpen om oost Europa te 'hervormen' door 1 miljard dollar in deze landen te stoppen via zijn
organisatie 'Open Society'. Een hypocriete naam als men het zo beschouwd omdat Soros zelf tot de
meest gesloten 'society' van de hogere 'banksferen' behoort. Vroeger zou men sujet als Soros de
naam PIRAAT hebben gegeven. Maar men kan dit soort klootzakken niet meer de exacte namen geven die ze verdienen omdat deze PARASIETEN boven de wet staan en danig MISBRUIK van diezelfde wet maken om lastige sujetten de mond te snoeren.
Weet u waarom ze dat kunnen, ons allemaal de mond snoeren en boven de wet staan? Omdat heel
weinig mensen het verschil kennen tussen ECHT geld en betaalmiddelen. Als we dan terugkeren
naar het 'verhaal' over Soros heb ik een vraag aan allen die NIET in samenzweringen geloven om
me de volgende vraag te beantwoorden. Waarom GAF Soros 1 miljard weg aan de oost Europese
landen? Let wel. Hij gaf geen miljard goud weg maar schijtpapier met daarop gedrukt wat cijfertjes
welke, op illegale manier, getoverd wordt uit de gebakken lucht in een corrupte bankcomputer van
een of andere Rothschild agent, misschien zelfs gegenereerd in de corrupte bankcomputer van het
IMF.
Ik kan het wel proberen uit te leggen, gezien vanuit mijn eigen ingenomen standpunt. Met zoveel
'geld' kun je mensen warm maken voor het kapitalisme, stappen mensen naar voor die gemakkelijk
zijn om te kopen, vul je partijkassen die corrupte politici op verkiesbare plaatsen zetten, koopt men
media die deze onnozelaars aan de man moeten brengen en kan het land via al deze bijkomende
leeglopers en holmaatjes compleet worden leeggezogen in de diepe steekzakken van Soros en Rothschild. Zo schijnt het Rothschildisme volgens mij al honderden jaren te werken. Als in een land onafhankelijke mensen ineens heel rijk worden is het Rothschildisme aan het werk. GOOGLE
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opr(l)ichters, Facebook, Microsoft enzovoort. Men zou toch eens wagen om op een andere manier
naar de Forbes te kijken, niet? In mijn opinie zijn de eerste twintig de ergste kontenneukers. Zie ook
een keer welke bedrijven ze vertegenwoordigen. Stel u een keer de juiste vragen a.u.b.. Zoals ook
over de zogenaamde filantropisch ingestelde Soros. Landen en bedrijven worden niet 'gekocht' maar
worden geroofd. Het tijdschrift Forbes laat zien wie er mogelijk tot deze georganiseerde criminele
organisaties behoren. Tenslotte is er altijd al gezegd:”volg het geld en je vindt de misdadigers.” Wel,
ik kom steeds weer bij de banken en de rijksten der aarde terug. U niet?
Oh ja, ik mag natuurlijk niet vergeten te vertellen dat de oost Europese landen 'hulp' kregen vanuit
de westerse politiek en westerse bedrijfswereld om alles te doen zoals zij het doen. Als er nu een
oost Europees land is dat niet doet wat alle door Soros en Rothschild gekochte landen doen, ontstaat
er rebellie tegen de overheid van dat land. Als voorbeeld Oekraïne. Maar ook Polen, waar de bijna
voltallige regering in een en hetzelfde vliegtuig werd gedropt en verongelukte. Geen enkele overlevende. Is dat toeval? Polen danste niet naar de pijpen van de EU EN de farmaceutische industrie op
dat moment. We weten dat Rockefeller niets meer was dan een agent van Rothschild en zij hebben
de farmaceutische industrie in hun zakken. Nogmaals: volg het geld!
In Oekraïne ging het een beetje anders. De toenmalige president, Viktor Yanukovitsj werd afgezet
tijdens een gewelddadige revolutie omdat hij probeerde een betere relatie met Rusland te krijgen.
En wie hebben de macht en de interesse om zoiets voor elkaar te krijgen, denkt u? Natuurlijk bent u
niet overtuigd. Goed! Denk dan verder over de stelling: waarom juist voor alle westerse landen Rusland een doorn in het oog is en wordt zwart gemaakt?
Wat zweert Rusland juist af? De agressieve westerse politiek om de NAVO uit te breiden naar alle
pas door Soros – Rothschild gekochte oost Europese landen. Men moet toch totaal geestesdood zijn
als je dit alles niet echt begrijpt. Dikwijls is het gewoon niet willen geloven omdat het zo voor de
hand ligt. Zo klaar als een klontje. Amerika is HET LEGER van Rothschild. En ze zijn serieus bang
van Rusland, geloof me. Daartoe hebben ze alle reden want de geschiedenis vertelt twee zeer duidelijke verhalen wat betreft pipo's die Rusland ooit zijn binnengevallen. Napoleon en Hitler. Wat
Amerika en Rusland ook wel degelijk zeer goed beseffen is het feit dat geen van beiden een oorlog
tegen elkaar kunnen winnen. Zodoende worden alle 'gevechten' op een andere manier gevoerd. Via
media, op politiek en economisch niveau. Ze zullen doorgaan totdat een van beide landen toegeeft.
Volgens mij gaat dat niet echt Rusland zijn ondanks alle sancties. Door de sancties is Rusland volledig op zichzelf teruggeworpen en heeft kleinschaligheid herontdekt, iets waar we zelf ook weer
over zouden moeten gaan denken. De landbouwgronden in Rusland zijn niet vernietigd door kunstmest en GMO zijn verboden. Als je eens wilt eten zoals onze overgrootouders vroeger aten, ga eens
naar Rusland dan smaak, proef en voel je het verschil met ons opgeklopt GMO en fabrieksvoer!
Rusland heeft het westen niet eens meer nodig, ze kunnen zichzelf weer van alles voorzien. Amerika heeft per dag zo ongeveer 10 miljard dollar nodig die ze tekort komen. Dus, u moet uw eigen rekening maar maken! Ja, de Rus heeft het op dit moment zwaar om rond te komen maar daar komt
zienderogen verbetering in. De Amerikaan en Europeaan staan voor een hyperinflatie die vele ma-
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len erger zal zijn dan de sancties die ze aan Rusland hebben opgelegd ooit hebben veroorzaakt. Gelooft men me niet? Kijk dan maar naar jullie stupide televisiespelletjes, voetbal en TANNIS. Luister
maar naar de Zionistische Reuters en Bloomberg propaganda. Blijf maar heerlijk doorleven in uw
droomwereld. De schok zal hard aankomen. Heel erg hard! Uiteindelijk zal Rothschild verliezen tegen Rusland omdat Russen moreel veel vaster in hun schoenen staan dan alle verwende en gehersenspoelde westerlingen samen. Het zou tientallen jaren duren om Rusland eronder te krijgen dus
moeten Amerika en Europa er aan geloven. De politiek heeft de volledige economie in beide werelddelen al behoorlijk toegetakeld door alle banken te helpen met het leegzuigen van de bevolking
en middenstand op bevel van aanvoerder Rothschild.
En dan ineens is er Trump. Uit het niets komt er een overroepen en veel te rijke blaaskaak die het
geldsysteem al heel zijn leven heeft misbruikt en wordt president. Ja, die zal het wel even in orde
brengen voor zijn vriendjes miljardairs. Zeker niet voor de burgers! Eigenlijk had ik nooit verwacht
dat hij ooit president zou worden omdat hij de AIPAC, is de ECHTE REGERING van Amerika
waar alleen rijke Joden inzitten, al in de eerste alinea van zijn toespraak een leugen voorschotelde.
Zijn lichaamstaal vertelde heel wat anders maar het applaus was er niet minder om. Zoals verwacht
werd Trump een kopje kleiner gemaakt in de Zionistische media. Tot nu toe heeft Trump nog geen
enkele belofte nagekomen. Overigens, dat heeft nog geen enkele regering in geen enkel land gedaan. Na de verkiezingen zijn alle beloften aan de kiezers vergeten want we zijn tenslotte maar
DOM STEMVEE! En in feite is dat de waarheid. Iedereen denkt dat hij in een democratie leeft en
dat is pertinent niet waar want er zijn geen democratieën in de wereld te vinden. Alleen republieken
en koninkrijken. Daarin heeft een burger GEEN FLUIT te vertellen. Politici in koninkrijken leggen
een eed af aan de koning, niet aan de burgers die ze zouden MOETEN dienen! Voor zover mijn
ogenopener over 'democratie'. Wat republieken betreft, heb ik geen enkel benul wat die holmaatjes
daar allemaal voor onzin uitkramen, ik weet wel dat ze even leugenachtig, stelend en fascistisch
zijn.
Dat brengt ons weer bij Joegoslavië. Het gebeurt, niet dikwijls echter, dat de Rothschilds tegenstand
krijgen. In Joegoslavië waren het de Serviërs die niet toe wilden geven aan hen. 10 jaar lang hebben
ze gevochten om te blijven wie ze altijd al waren. Normale hard werkende burgers, godvrezend,
wars van kapitalisme. Dan was het geduld van Rothschild op en brak de tegenstand via militaire
agressie van de NAVO in Joegoslavië, een soeverein land dat niet alleen uit de provincie Servië bestond. De media hielp mee om de militaire agressie via leugens te verkopen aan de volkeren in de
wereld. En zo zijn alle landen achter de agressie in Joegoslavië gaan staan. Geen enkele politieke lul
deed de moeite om eens te gaan kijken wat er ECHT aan de hand was terwijl in 1990 de CIA al
'voorspelde' dat Joegoslavië uit elkaar dreigde te vallen. Maar er was al zoveel voorheen aan de
hand. De Bundesnachrichtedienst, de Duitse CIA, gaf al sinds 1960 opleidingen in Kroatië aan paramilitaire groeperingen van een Kroatische afscheidingsbeweging. Na de dood van Tito hebben
alle inlichtingendiensten van de wereld het nationalisme aangewakkerd in de verschillende streken
van Joegoslavië. Duitsland begon wapens te leveren aan Slovenië en Slovenië was dan ook het eer-
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ste land dat zich afscheidde van Joegoslavië om een eigen koers te varen. Dan volgde Kroatië en
daarna Bosnië-Herzegovina. De rest van Joegoslavië bleef verenigd. Servië, Vojvodina en Montenegro gaven niet toe en bleven bij elkaar. Waarom kon dit niet door de internationale gemeenschap
worden getolereerd. Joegoslavië was al meerdere keren verdeeld geweest. Eerst als koninkrijk, dan
door de Duitsers en daarna door de geallieerden waar Stalin via de Yalta akkoorden Joegoslavië
naar zich toetrok. Dus nogmaals. Waarom kon de mening van de Serviërs niet gewoon worden gerespecteerd?
Op dat moment was Clinton president van Amerika en bevelhebber van de NAVO strijdkrachten.
Hij kreeg de opdracht om de agressie tegen Joegoslavië te starten. Hij wist donders goed dat dit een
crimineel vergrijp was, zoiets uit te voeren zonder VN mandaat. Hij weigerde dit te doen en de
Rothschilds probeerden hem er jarenlang toe te brengen maar hij bleef weigeren dit te doen zonder
VN mandaat. Uit het niets ontstond dan de Lewinsky affaire en plotseling hing daar een afzettingsprocedure boven zijn hoofd vanwege (vermeende) seks met een stagaire. Hij kreeg de keuze nog
een keer. De oorlog tegen Joegoslavië beginnen of het jobje 'schoothondje van de Rothschilds' vaarwel zeggen. Hij koos om schoothondje te blijven en niet voor de vele duizenden mensenlevens die
deze onnozele oorlog zou gaan eisen te behouden. De oorlog maakte een wending nu ook de NAVO
er zich mee ging bemoeien en de massamoord in Srebrenica werd een feit. En, dat is tegelijkertijd
de wereld van leugens over de oorlog en de Serviërs op zijn kop. Het Internationaal Gerechtshof is
aanfluiting voor waarheidsvinding. Deze omgekochte rechters zouden beter zelf allemaal worden
berecht voor omkoping en fraude, zelfs voor moord. Anders gezegd: 'het Joegoslaviëtribunaal was
CORRUPT omdat anders ook de onfrisse inmenging van Mabel Wisse Smit en Soros de kranten
zou hebben gehaald wat betreft lucratieve wapenhandel samen met een telg uit de Bin Laden familie.' Er zijn niet veel mensen die de politieke macht hebben om landen en rechters allemaal naar hun
pijpen te laten dansen, of wel? Zij hebben de macht om iedereen af te persen en als het hen uitkomt
ook om hen te laten vermoorden. 3 vermoorde Amerikaanse presidenten, alle sporen leiden stuk
voor stuk naar invloedrijke Europese bankiers, en hop, dan is er ineens de PATSY en het onderzoek
stopt. Oh ja, en dan mogen er geen samenzweringstheorieën worden geopperd anders ben je rijp
voor de psychiatrie volgens allerlei 'gestudeerde' dwaallichten. Weet u wanneer een psychiater de
waarheid spreekt? Als hij zijn collega uitmaakt voor leugenaar. Alle 'afwijkingen' in de DSM zijn
tot stand gekomen door er voor te stemmen, niet door wetenschappelijk onderzoek omdat ze geen
fluit van alle opgenomen beweringen in de DSM kunnen BEWIJZEN. Dopamine bijvoorbeeld is
een hersenspinsel uit de psychiatrie zelf, en ik weet zeker dat ze in de DSM 'hersenspinsels' ook wel
hebben verklaard! Kunnen ze alvast beginnen zichzelf te behandelen volgens de DSM. Tussen 24
maart 1999 en 10 juni 1999 werd Joegolsavië platgebombardeerd en de affaire Lewinsky was ineens van de baan, altijd in gang gehouden door CNN, terwijl ook even later de afzettingsprocedure
werd stopgezet nadat Clinton zijn excuses had aangeboden aan het Amerikaanse volk.
Joegolsavië onder de voet gelopen en dansend naar de pijpen van Rothschild. Dan nu op naar andere landen die ook een bolwassing nodig hebben van Rothschild. Afghanistan en Irak beide landen
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ontzettend rijk aan mineralen, niet alleen olie, denk verder. Beide landen waren ook nog volledig
onafhankelijk, iets wat volgens Rothschild niet kan omdat iedereen op de wereld naar zijn pijpen
hoort te dansen. Maar dat is een missie voor een andere president. Een die veel gehoorzamer is. George W. Bush uit de criminele Bushfamilie waarvan zijn grootvader met miljoenen dollars het Hitler
regime onderhield. Maar onafhankelijke landen als Afghanistan of Irak binnenvallen dat gaat echt
niet zonder support van het volk. Daar komt ineens een redding als uit het niets. 11 september 2001.
Terroristen vallen New York aan. De meeste terroristen komen uit Saoedi Arabië, Joden vieren feest
op de puinhopen van de Twin Towers en Bush valt Afghanistan aan en daarna onder valse voorwendsels en met valse bewijzen eveneens zonder VN mandaat ook Irak. Er is nergens ooit een spetter bewijs gevonden voor alle aantijgingen door Bush gedaan. Bush is niets meer dan een ordinaire
OORLOGSMISDADIGER! Kontenkruiper Blair idem. Beide landen zijn gewoon gekolonialiseerd,
hoewel dat nog steeds, en terecht, soldatenlevens kost. Waar is de VN nu om Amerika een halt toe
te roepen? Want, stop Amerika en je stopt Rothschild.
Vergeet niet dat Rothschild Israël op illegale manier heeft gekregen van Engeland. Toen kon dat nog
omdat er nauwelijks mensen waren die konden lezen of schrijven, laat zeggen dat ze wisten wat al
die omgekochte politieke klunzen voor hen bedisselden.

Dus, zeg me of politieke kontenneukers niet bestaan. Geen loze beweringen. Er zwerven zelfs be-
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wijzen rond. En, ik heb er veel. Ook over bijvoorbeeld het cijfer 6.000.000 en de zogenaamde gaskamers en crematieovens. Man, we worden belogen en bedrogen waar we bij staan. Wat me het
meeste steekt is het feit dat justitie hieraan meedoet. Ongelofelijk. Deze machten zouden toch gescheiden moeten zijn, of niet? ALLEMAAL GEZEVER! Een grote holmaatjeskliek, dat is het daar!
U denkt dat Zionimse gewoon geen politieke stroming is? Ik zal u een foto laten zien. Joden protesteren in Engeland TEGEN Zionisme.

Zionisme is feitelijk Rothschildisme en ook onze politici werken hieraan mee

Laten we even terugkeren naar 11/9/2001. Ook daar werd een grote fout gemaakt, eveneens door
Engeland nu met name door de BBC.
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Een half uur voordat het GEBOUW 7 instortte deed de BBC al live verslag dat het gebouw was ingestort. Een echte grote fout en het was daarom zo duidelijk dat alles wat 11 september betrof volledig was gedirigeerd. De chef d' Orcestre? U mag 1 maal raden? Denkt u echt dat samenzweringen
NIET bestaan?
Een ander voorbeeld. We schrijven de historische datum 2 maart 2007. De Amerikaanse Generaal
Wesley Clark doet een boekje open tijdens een televisie uitzending. Hij zegt duidelijk verstaanbaar
voor iedereen: “ … het Pentagon direct na 11 september aanvallen heeft gepland op Afghanistan,
Irak, Syrië, Libanon, Libië, Somalië, Soedan en Iran. In mijn woordenboek heet zo iemand een
KLOKKENLUIDER. En het maakt van de Amerikaanse regering EN alle staatsonderdelen CRIMINELE ORGANISATIES. Geloof me dat is in onze APENLANDEN niet anders. Men moet gewoon
alle APEN de namen geven die ze WETTELIJK verdienen. Moordenaar, fraudeur, dief, massamoordenaar enzovoort. Het opent ogen, zelfs die van verstokte niet-gelovers. Vandaar mijn taalgebruik.
Dat werkt. Shokeren heet dat! Dwingen om alles te herlezen. Heb ik het goed gelezen? Noemt hij
die of die een OETLUL? Ja, dat doe ik! Dat heet confronteren. Heeft er ooit iemand over doorgedacht waarom VN, internationale politiek, justitie en media geen aandacht hebben besteed aan wat
deze generaal te zeggen had? Nee, want het stond niet in de krant of was de volgende dag niet breed
op het nieuws. Man, beseft u wel dat u met uw ogen dicht leeft. Als een ZOMBIE? Alles wat de ge neraal had te zeggen werd doodgezwegen en dat brengt ons bij een paar andere klokkenluiders, Assange en Snowden. Waarom worden zij juist gezocht als verraders? Wat zij hebben geopenbaard
was al lang geweten door elk land en vele politici. Als alles wat zij te zeggen hebben het groot kapitaal niet zou dienen dan had je nooit van hen gehoord. Ik snap niet waarom iedereen daar zoveel
POEHA overmaakt. Vooral Amerika.
Ik zie het zo en dat kan in een paar woorden. Amerika is zijn veren kwijt. En alle middelen worden
gebruikt om Amerika in een slecht daglicht te stellen. De aantijgingen hebben de alternatieve media
alleen maar als paddenstoelen uit de grond doen schieten. Snowden en Assange zijn helden en ze
moeten worden verdedigd. En, dat is slecht voor Amerika. Amerika komt zo volledig geïsoleerd in
de wereld te staan. Dat is wat er aan het gebeuren is. Assange en Snowden zijn gewoon slachtoffers
en indien nodig, worden ze geofferd.
Dat brengt ons dan bij Trump. Zoals ik het nu zie zou Trump wel eens de eerste president kunnen
worden die door het Amerikaanse volk wordt gelyncht. Het is een rare gedachte maar Trump heeft
nog steeds geen wikipedia pagina. Trump is bang gemaakt want hij negeerde al beloften aan het
Amerikaanse volk VOORDAT hij president werd. SLECHTE ZAAK. En, daarbij is hij geen politicus en wordt hij door teveel militairen van Goldman Sachs bijgestaan als 'adviseurs'. Ik denk dat
Trump een eenmalige president is die de klappen mag opvangen omdat de banken Amerika volledig
in elkaar gaan laten zakken. China en de rest van Azië liggen open en daar is meer te halen dan in
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Europa en Amerika want alles is hier volledig leeggeroofd.
Sometimes leaders lose their lives through violence. Knowing what kind of power the Rothschild family
possess, if I were in the position of public attorney I would ask the Rothschild family if they know
something about the unsolved murders of Presidents John Kennedy, Salvador Allende, Olof Palme,
Slobodan Milosevic, and others. For this, of course, there has to exist political will. If it appears, I believe
that the Rothschilds would get scared of such an investigation and would stop creating the criminal
policies of society. I believe that this would immediately reduce the problems in the world.

Zie ook dit en vergeet de AIPAC niet. Zij hebben een dikke vinger in de pap als het gaat om presidentskandidaten in de VS toe te staan om te beginnen met hun campagne voor het presidentschap en
zeker betreffende alle andere politieke benoemingen in Amerika, inclusief de Senaat. En vergist u
niet, ze zijn misschien wel voor het grootste gedeelte joods, maar ze zijn allemaal zionisten terwijl
niet alle joden zionist zijn. Amerika is niet meer dan een kolonie van de Rothschilds en Israël. Wat
dachten jullie anders. Iedere politieke figuur die NIET doet wat de Rothschilds willen dat ze doen,
zal niet lang politicus meer zijn, 'moord' is geen uitzondering om zoiets te bereiken. De meeste wetten zijn geschreven om de rijken te dienen en dat is in Europa ook heel goed merkbaar. Alleen een
imbeciel zou dit absoluut tegenspreken.
National Security Advisor to President Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski. He said, “I do not think there
is an implicit obligation for the United States to follow like a stupid mule whatever the Israelis do. I think
that the United States has the right to have its own national security policy. ” This sentence shows all the
weakness of the US administration to the power the Rothschilds possess

De Kroatische generaals Gotovina, Markač en de Kosovaarse politicus Hardinaj kregen te horen dat
ze onschuldig waren voor alles wat gebeurde gedurende de orlog in Joegoslavië. De Servische general Tolimir kreeg levenslang. Denkt u dat dit allemaal normaal is? Alle generaals aan welke zijde
dan ook zijn allemaal even schuldig. De burgeroorlog in Joegoslavië zorgde voor ellende, ontberingen en burgerdoden aan alle zijden. Alleen corrupte rechters van een corrupt Gerechtshof komen tot
onrechtvaardige conclusies. En daar het Internationale Gerechtshof wordt bemand door rechters, afkomstig uit de hele wereld, is het voor mij zo klaar als een klontje dat corruptie op rechterlijk vlak
vrij spel heeft in de ganse wereld waardoor niemand nog zijn recht kan halen in geen enkel land.
Vojislav Šešelj, de leider van de Servische Radicale Partij, werd zonder veroordeling door het Gerechtshof opgesloten. 10 jaar lang. Dat is een criminele handeling en dat maakt alle rechters en het
Gerechtshof zelf criminelen en het Hof een criminele organisatie.
James Bisset, voorheen ambassadeur voor Canada in Joegoslavië, beweerde dat George Soros, men
kan zeer gemakkelijk bewijzen dat hij een agent van Rothschild is, de nodige financiën had voorzien om het Internationaal Gerechtshof uit de grond te stampen. Weet u wat dat wil zeggen? Dat de
Serviërs zijn veroordeeld door dezelfde leegloper die hen heeft aangevallen. Het vertelt me dat de
Rothschilds niet alleen alles te vertellen hebben over landen hun politiek maar ook over de rechtspraak. Wellicht wordt het een keer tijd om de hele familie eens aan te klagen voor alles wat zij uitvreten in de wereld. Maar, dat is natuurlijk niet mogelijk omdat ze de rechtspraak ook in hun hand
hebben. Daarbij heb je dan nog het feit dat ze altijd op de achtergrond blijven en nauwelijks aan de
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oppervlakte komen.
Macht maakt mensen corrupt en maakt van hen gewoon niets meer dan ordinaire KLOOTZAKKEN! Canadese en Amerikaanse onderzoeken hebben dit al uitgemaakt. De Amerikaanse psycholoog Dacher Keltner, van de universiteit van Californië, Berkeley, toonde immers aan dat macht ons
brein beschadigt. Ook de Canadese neuroloog Sukhvinder Obhi van de McMaster Universiteit, in
Ontario, kwam al eerder tot gelijkaardige resultaten. Zie hier het complete artikel. Men zou alle
macht moeten elimineren. Geen macht uitoefenen over mensen. Maar juist alle klootzakken met
hun afwijkende hersenbeschadigingen nemen dat niet. Ze wijzen een dergelijk systeem af. Als we
alle mensen op aarde een goede toekomst en de nodige toekomstperspectieven willen geven, moeten ALLE machtsposities worden afgebroken. Hier wat leesvoer voor de geïnteresseerden.
U moet goed begrijpen dat ook ons educatief systeem in de klauwen van de samenzwering zit. Iedereen die een beetje 'verstand' heeft van onderwijs ziet dat de leeglopers en niet-wetenden alle onderwijs in Europa LETTERLIJK aan het VERDOMMEN zijn. Daarom moesten we ook zo nodig
het bachelor/master systeem adopteren. Alles is er op gericht en iedereen is bezig om onze eigen
IDENTITEIT, het kenmerk voor alle verschillende culturen en landen in Europa, compleet te ondermijnen. Dat is geen toeval, dat is een complot. Onderwijs speelt hierin een cruciale rol. Wat is er gemakkelijker te domineren en te indoctrineren dan zeer bevattelijke, nieuwsgierige kindergeesten die
alle nieuwe dingen opzuigen als een spons zonder zich de vraag te stellen of alles wat ze aan geestelijk voer krijgen waar of niet waar is. Vooral omdat hun leraren het ook niet beter (meer) weten.
Dat begint met de teloorgang van alle wetenschap op academisch niveau zelf. Vergeet niet dat de
wetenschap feitelijk al 100 jaar stilstaat. We vormen onze kinderen met de grootste onzin die er bestaat op aarde. We onderwijzen theorieën en modellen alsof het wetten zijn. Fout! Een theorie is een
hersenspinsel dat nog steeds niet is bewezen en men kan daar geen enkele uiting op baseren, laat
staan de uitkomst als bewijs hanteren. Maar dat is toevallig wel wat 'wetenschappers' van het IPCC,
een aanhangsel van de corrupte VN, doen. Er zijn meer wetenschappers die alle klimaatonzin afzweren dan dat er zijn die ons proberen wijs te maken dat CO2 een invloed op de klimaatsverandering zou hebben. We leven in een periode van een zeer laag CO 2 gehalte, veel lager dan ooit geweest. En trouwens, dan het bijkomende effect wat bewijst dat politici ONNOZELAARS en IMBECIELEN zijn. Als er 'teveel' CO2 is, gaan ze BOMEN KAPPEN. Iedere leerling van de eerste beste
middelbare school weet beter, nadat het het feit over koolzuurassimilatie is uitgelegd. Als het CO 2
gehalte te hoog is, moet men geen bomen kappen maar PLANTEN. Ik heb het idee dat politici aan
het verzuipen zijn in hun eigen onzin en leugens. Bedenk dat alle CO 2 onzin aan het corrupte brein
van een Rothschild is ontsproten om een zoveelste bank op te zetten om VALS GELD aan te kunnen maken en de rekening voor al het valse geld door te schuiven naar alle landen die deze onzin
hebben ondertekend. Sinds eind 1990 is de natuur alleen maar zieker geworden door alle vervuiling
en hebben alle miljarden nog geen ZAK opgebracht voor het milieu. Zij het dat de Rothschilds nog
wel wat kastelen, bedrijven, meteorologische studiecentra en landerijen hebben bijgekocht. Van
wiens geld? Dat blijft de vraag! De World Conversation Bank, veranderde nadat 179 landen de CO 2
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onzin hadden ondertekend, de naam in GEF.
Since the 4th World Wilderness Congress in 1987, where Earth Charter coauthor and illuminist, Maurice
Strong, fatefully introduced his friend, Edmund de Rothschild, the world has never been the same. The Devil  or
should I say CO2  was at large. Rothschild stated that CO2 was the cause of (nonexistent) manmade global
warming.

CO2, therefore, had to be caught at the poles and transported away in order to lower warm arctic/antarctic
temperatures, and perhaps dumped in the Sahara!

This absurdity was accepted without discussion at the UN Rio Summit in 1992!
Rothschild can be heard on video stating:
“This needs money!”
(Our money, of course! [But it isn't 'our' money; we didn't 'create' this money, we just have the use of it. We are
compelled to put our 'belief' into this money and are tricked into accepting it.])
Rothschild is now making a killing through his diabolical genius.

U ziet nu zelf wat voor een ONZIN Rothschild heeft uitgekraamd en wat voor een imbecielenbende
de Verenigde Naties bevolkt. IPCC is niet meer dan een goed betaalde groep onderkruipende HOLMAATJES van Rothschild. De VN idem! En u gelooft in deze politieke LEEGLOPERS en dezelfde
soort debielen de u lokaal, provinciaal, gewestelijk en federaal hebt verkozen? Proficiat!
Als ze LIEGEN over CO2, waarover zouden ze dan NIET liegen indien het hen geld opbrengt?
Tot nu toe heeft geld nog geen donder opgebracht! Milieubelasting? Heeft in al die tijd NIETS
opgebracht. Betalen voor plastic zakken? Ze worden nog steeds gemaakt en gebruikt. Maatregelen om huizen te isoleren om te besparen op brandstof? Prijzen gaan omhoog wat in feite de
omgekeerde economieregel is. Er is geen schaarsheid aan olie er komt een tekort aan verkoop.
Kijk als je echt iets wil bereiken voor het milieu moet je EERST met alternatieven komen, deze implementeren en daarna alle rest verbieden. Als dit betekent dat grote bedrijven zoals BP, Suez, Shell
enzovoort failliet gaan, dan is dat zo. Dat is de keerzijde van de medaille. Zolang alles om geld
blijft draaien zal er altijd de macht van het geld blijven bestaan. Er moet een omwenteling komen in
economisch denken want dat ligt aan de basis van alle macht bij BIS, Centrale banken, andere banken, grote bedrijven en politiek. Echt geld is niet hetzelfde als een betaalmiddel. En dat hoort onderdeel te worden van ons onderwijs. Duurt ongeveer 30 jaar en alles is opgelost. Alle macht weg bij
degenen die vernoemd zijn. Als dat niet kan of niet te bespreken is, laat het dan om mensen lastig te
vallen met nog wat meer kromme wetten en maatregelen die toch geen ZAK opbrengen? Kom eerst
met alternatieven en niet met het GELUL dat er geen alternatieven bestaan. Alle alternatieven zijn
doodgezwegen en door academici op 'theoretisch' gelul, zonder zichzelf op enigerlei wijze ter plaatse te gaan overtuigen, afgewezen. Ja, dat is zoveelste reden waarom de wetenschap al 100 jaar stilstaat. Wetenschappers zijn zo hautain dat ze denken de wijsheid in pacht te hebben. Wel, mooi niet,
dus. Ik heb de JOE CELL zien WERKEN! Ook ik dacht dat het GEZEVER met PLAKSKES was.
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Mooi niet. DE JOE CELL WERKT! DEZE CEL zet de ganse FYSICA op zijn kop. Tegelijkertijd
houden de genoemde GEVORMDE idioten en wetenschappelijke imbecielen de mensheid al zeker
25 tot 30 jaar tegen om voor zichzelf schone elektriciteit op te wekken en auto's volledig neutraal te
laten rijden. Wie zijn de onnozelen in dit verhaal? Wij, de 'OUTSIDERS' dan wel 'PREPPERS', of
zij die alles in deze maatschappij 'uitmaken', denkt u? Met de klemtoon op BEGRAVEN VAN FEITEN! Weet u wat er gebeurt als je volledig voorziet in EIGEN GEBRUIK? Dan krijg je een belastingaanslag die gelijk is aan het verbruik van de gemiddelde Belgische imbeciel. JE MAG NIET
EENS HET MILIEU DIENEN. DE WET STAAT HET NIET TOE! En degenen die deze wetten
maken zouden zogenaamd voor ONS werken? Ze zijn nog niet eens tot bij mij gekomen om te zien
hoe dat in zijn werk gaat. WANT, de JOE CELL werkt niet, omdat alle IDIOTE GEVORMDE
ACADEMISCHE LEEGLOPERS DAT ZEGGEN! Alles bij mij is afgebroken omdat alles zogenaamd 'ILLEGAAL' was. Kunt u dat begrijpen? Welke belastinginspecteur zal mijn experimentele
JOE cellen nu thuis gebruiken? Vergeet niet dat je ook hier KOSTELOOS een auto op kunt laten
rijden. AMAI. BIG OIL EN BIG ELECTRICITY zonder werk! En, ik heb nog steeds ALLE plannen. ALLES om het weer in werking te stellen. Wat ik nodig heb zijn SPECIALISTEN die van een
klomp speciaal STAAL cilinders kunnen draaien op een draaibank EN automekaniekers die een ontsteking en brandstofpomp kunnen afregelen. En dan … dan gaan we in business met deze mensen.
Eerst reageren is eerst malen zoals men dat zegt. Ik heb thuis een geruisloze DIESEL aggregaat
staan, alleen ooit gebruikt met een JOE cell. Er heeft nooit diesel in de tank gezeten. Ja, het is afgebroken door de belastingdienst omdat het niet voldeed aan de 'wet'. U moet weten dat ik het
SCHIJT heb aan dubieuze wetten en wetten die niet bestaan. Maar je kunt niet winnen van de GELEGALISEERDE MAFFIA! EN … niemand noemt het een samenzwering? Weet u dat de wet u
VERPLICHT een aansluiting voor water EN elektriciteit te hebben? U hebt geen keuze, u mag en
kunt deze niet weigeren. Ook niet als u zelf in uw water en elektriciteit kunt voorzien. In een normaal land, geregeerd door normale mensen zou iedereen het toejuichen om een stukje onafhankelijkheid te winnen van juist de bedrijven die de grootste milieuvervuilers zijn op aarde. In de Rothschild wereld gaat deze vlieger niet op en wordt je gedwongen mee de wereld om zeep te helpen in
plaats van alle vervuilende ellende te stoppen. Waar zij de 'groenen' nu met al hun zever? Ze spekken de GEF van Rothschild met schijtpapier! Voorts van de rest denken ze dat het wel goed zal komen. Ze hebben nog geen fluit gedaan voor het milieu behalve ontzettend veel gezever en leegloperij verkocht aan alles en iedereen. Mensen die ECHT iets willen doen, worden door de mangel gedraaid via hun onnozele wetten. Een zoveelste bewijs dat politici geen toegevoegde waarde zijn
voor het volk maar met hun (ge)lul dagelijks bedrijven en banken helpen, bedelend om een 'aai'
over het hoofd voor bewezen diensten.
Ze dienen de Rothschilds en over deze families zijn complete boeken geschreven, zelfs heel recent
met de nodige bewijzen hoe ze hun doelen veilig stellen en zelfs hoe ze het communisme hebben
ontwikkeld.
What's the significance of having a central bank within a country and why should you concern yourself, your
family and colleagues?

Alle bewijzen liggen voor het oprapen, niemand doet het. Iedereen waarop we
zouden moeten kunnen vertrouwen zit in de zak van ROTHSCHILD.

Etienne van Rattingen – natuurfilosoof
Central banks are illegally created PRIVATE banks that are owned by the Rothschild banking family. The family
has been around for more than 230 years and has slithered its way into each country on this planet, threatened
every world leader and their governments and cabinets with physical and economic death and destruction, and
then emplaced their own people in these central banks to control and manage each country's pocketbook.
Worse, the Rothschilds also control the machinations of each government at the macro level, not concerning
themselves with the daily vicissitudes of our individual personal lives. Except when we get too far out of line.
The grand plan of The First Sphere of Influence is to create a global mononation.
Please do not confuse this with the term globalization. Mononation and globalization couldn’t be more different in
concept, scope and purpose.
Mononation is one state. It has one government. One set of laws for all ordinary citizens, no laws for the elite.
Globalization refers to communicating, trading, interacting, etc. among separate, different, independent, sovereign
countries.
The grand plan of The First Sphere of Influence is to create a global mononation.
Our own Federal Reserve is an illegally emplaced private bank that is directly responsible for creating all the US’s
depressions, recessions, and the inflation and deflation of our dollar. The Fed controls the printing of our own
currency, and then charges the US government interest on those loans.
The interest is growing each year, making it difficult if not impossible for our government to pay it.
How do we pay this interest? By a Personal Income Tax. This tax goes directly to the Rothschild family.
In the coming months, as I continue to gather intel and write a book about The First Sphere of Influence, I will
share more and more. For now, I kindly ask that you read each of the 165 lines below. One hundred and sixtyfive
reasons to believe my intel.
You can click on each bank and visit its website. I’ve seen each one. They’re real. And they’re one of the reasons
why each country is in such deep debt to this insidious family, the Rothschilds.
They own:

Belgium

•

BIS

•

International Monetary Fund

•

World Bank

•

Organization for Economic Cooperation and Development

•

GEF

National Bank of Belgium

Dit is zo'n schrijven over deze criminele organisatie en hun patronen. Niemand doet er iets aan. De
staat maakt er zelfs deel van uit. Een zoveelste bewijs dat bank en staat criminele organisaties zijn.
Als u een goed boek wilt lezen over de bandietenstreken van deze familie, hoe ze de Tsarenfamilie
hebben uitgeroeid, de Russische revolutie aangezwengeld en het communisme hebben uitgevonden,
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dan moet u deze link openen.
Alles wat er gebeurt op aarde is een business plan en model: zie deze film. Ook feminisme is een
business model om het gezin te vernietigen. Zorgvuldig gepland en uitgevoerd! Zie het resultaat om
u heen. We hebben zelfs quota nodig om vrouwen aan de top te krijgen. Ze zijn gewoon veranderd
in vee. Lees de Talmoed een keer, is zeer 'verhelderend'. Vrouwen en mannen zijn niet gelijk en zullen nooit gelijk zijn. Dat is je reinste waanzin. Mannen en vrouwen dienen een niet te stoppen EENHEID te vormen.
Ik zou de protocollen een keer lezen als ik van u was. Vooral protocol 20 en verdere. Herkent u onze
wereld er niet in? Zo vertel mee eerlijk, zijn de protocollen geen handleiding voor een business mo del? De protocollen zijn geen fraude, onze cultuur is pure fraude en onze regeringen samen met het
bankkartel houdt deze culturele fraude in stand. Begint het geen tijd te worden voor actie?
Op allerlei verschillende manieren is er op een 'socialistische' manier geprobeerd om werkeloosheid
terug te draaien. Maar, socialisme is verkapt communisme dat op het eind van de dag geen haar beter is dan communisme. Minder uren werken bracht geen nieuwe werknemers op de werkvloer maar
alleen meer uren werken omdat overuren voor de baas veel goedkoper zijn dan aannemen van nieuwe werknemers. Alle lasten voor de overuren worden namelijk op de werknemer verhaald. Dat is
SOCIALSME! Ik heb alle 'sociale' wetten altijd ASOCIAAL genoemd. Ik doel hiermee vooral op
de gezondheidszorg. Het zuigt het ganse financiële systeem van de staat leeg zodat er voor WERKELIJK sociaal zijn, pensioen of werkeloosheid bijvoorbeeld, geen geld meer is.
Zie hier hoe Joodse organisaties regeringen afpersen om multiculturalisme te promoten en alle culturen te verzwakken en culturele waarden ondermijnen doordat de verschillende rassen met elkaar
trouwen. We moeten EENHEIDSWORST worden! SLAAF VAN DE ZIONIST! (Let wel niet de
JOOD, dat is bijkomstig.) De Zionist alleen is een antisemiet, niet de JOOD an sich! En zionisten
zijn onder alle religies te vinden, geloof me, anders waren er geen HOLMAATJES en bestond ISRAËL zelfs niet meer! Het Internationaal Gerechtshof is een aanfluiting voor de rechtsgang. Bekijk
het VN charter een keer. Man, wat een onzin. Ik 'vraag' me af waarom ze WEL Irak en Afghanistan
zijn binnen gevallen maar Israël altijd met rust gelaten hebben.
ANTWOORD: omdat de VN, bijna alle regeringen in de wereld plus Israël PERSOONLIJK BEZIT
ZIJN VAN ROTHSCHILD!
U gelooft het niet? Geef me dan een andere verklaring. Een logische en niet geschoeid op 'diplomatieke' onzin. Ik weet namelijk wat het woordje DIPLOMATIEK werkelijk wil zeggen. Vele mensen
gebruiken woorden waar ze de LETTERLIJKE betekenis niet (meer) van kennen. Zonde!
Soros, het schoothondje van Rothschild, deed een beroep op Marxisten om de 'economische' crisis
op te lossen. Marxisten, de grootste vijanden van het kapitalisme en daar doe je als kapitalist een
beroep op? Niet iedereen is een imbeciel natuurlijk. Het 'ontging' alle westerse economen en de media. Maar denk een keer door. Mensen als Soros zijn niet bang voor Marxisten? Waarom niet? Om-
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dat de helft van alle professoren sociologie communist zijn. En zij doceren openlijk Marxistische filosofieën aan de universiteiten. Oh nee, onze kinderen hun geesten worden niet gehersenspoeld volgens allen die ons regeren en les geven. Maar ze weten niet echt wat er gebeurt, of willen het niet
weten. Ik ben er diep van overtuigd dat de Rothschilds continue alles manipuleren, sociologieprofessoren inclusief. En daardoor worden er vele mensen op het verkeerde been gezet. Het is een utopie dat er een goed links 'model' zou bestaan dat het kapitalisme zou kunnen verslaan. Ik snap echt
niet waarom iedereen in zo'n droomwereld kan blijven leven.
Feitelijk is het plunderen van de wereld door Rothschild begonnen door Lenin, een crimineel, met
zakken vol geld en goud vanuit Amerika waar hij was getraind op Rockefeller eigendom, terug te
sturen naar Rusland om de Tsarenfamilie uit te moorden. Reden: de tsaar had het gewaagd om Amerika te helpen in een conflict met de Bank van Engeland. Dit koste trouwens eveneens Abraham
Lincoln zijn leven. Soms blijkt de geschiedenis die je hebt geleerd helemaal niet de ECHTE geschiedenis te zijn. Zo ook de geschiedenis van bijvoorbeeld de Oost Indische Compagnie. Die bestond uit de ergste piraten en moordenaars die er in Engeland en de toenmalige Nederlanden waren
te vinden. Geen helden, maar MASSAMOORDENAARS en DRUGSHANDELAARS. En als je
goed kijkt, dan zie je nu exact hetzelfde in Syrië als wat Rusland is overkomen tijdens de revolutie
en de moord op de tsarenfamilie. Toen de communisten, nu ISIS. Maar bewijzen dat Rothschild erachter zit, nee dat kan niemand. Nu is het de CIA en MI6 die het geld, opleiding en wapens bezorgen aan ISIS. Weet u dat elke politicus hiervan op de hoogte is? Waarom doen ze er niets aan? Bang
van Amerika? Nee, Amerika kan hun mazzelbaantje niet ondermijnen maar Rothschild wel.
Dat brengt ons bij het hedendaagse peil van onze educatie. SLECHT! Bar slecht! Er is geen peil
meer. Ze hebben zelfs Grieks Latijns afgeschaft omdat ze geen DENKERS meer willen, maar oetlullen die alleen nog wat scheikunde en wiskunde kennen. Technisch? De wereld is niet geschapen
door techneuten maar door denkers en ontdekkers. Men kan het zelfs anders zien. De wereld is om
zeep geholpen door TECHNEUTEN. Lucht, water en grond zijn vergiftigd, door de techneuten met
hun wiskunde en scheikunde. Compleet ondermijnd waardoor de mens nu zover is afgedwaald van
de werkelijkheid dat men niet meer begrijpt dat men ONDERDEEL is van de natuur. De mensen
van vandaag zijn compleet stupide met de vorming van een imbeciel. Met zulke door scholing 'gevormde' idioten is het niet moeilijk voor de Rothschilds en hun 8.000 'makkers' om de wereld te
blijven regeren. Al honderden jaren helpen ze juist de wetenschappers die het volledig mis hebben
met geld om hun 'ideeën' te kunnen verkopen. Dat hebben ze met Marx gedaan, Engel het hulpje
van Marx en schoothondje van Rothschild met de portemonnee, Nietsche verkeerd standpunt om
een goede samenleving te vormen, Hegel met zijn verkeerde voorstelling over vrijheid rationele ordening van de maatschappij, en ook met Sigmund Freud. De psychoanalyse van Freud is zo'n ontzettende wegwerptheorie dat geen enkele psycholoog deze wil gebruiken. Zelfs volledig in onmin
geraakt. (Psychiaters opteerden voor deze 'psychoanalyse' omdat ze elke patiënt met een 'crisis'
kunnen verkrachten omdat dit een standaardbehandeling was in de 'theorie' en kwamen er steeds
ongestraft mee weg.) Psychiaters zijn een FRAUDULEUZE leugenachtige bende die geen ZAK
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kunnen bewijzen van hetgeen ze uitdragen. Als er een proces is en de psyche van de persoon in de
beklaagdenbank komt ter sprake hebben we altijd twee psychiaters in de zaal. Een van de beklaagde
en een van de staat. De twee vertellen altijd een verhaal welke elkaars 'theorieën' compleet ondermijnen. Dat is geen wetenschap, dat is KWAKZALVERIJ. Dat is gezever met plakskes. En hoeveel
mensen zijn er door dat gezever al NIET of verkeerd veroordeeld? Wie zal dat zeggen als rechters
en jury's naar dat gezever luisteren en er verkeerde conclusies aan verbinden. Genoemde 'wetenschappers' zijn 'beroemd' geworden door het geld van Rothschild. Hun gezever is verkocht aan de
wetenschap en wordt nu uitgedragen als basis voor de jeugd in menige faculteit. Correct of niet, studenten moeten dit als hapklare brokken slikken want ze worden er op geëxamineerd en als ze niet
genoeg 'correct' gezwets bezitten worden ze afgewezen. Dat is het 'schoolsysteem'. Gezever met
plakskes! De beste studenten die het meest uitdragen van verkeerde wetenschappers en er zelf ook
nog gezever, gezwets en gelul aan toevoegen worden geaccepteerd met hun 'fantastische' ideeën.
Toch is ondanks al deze 'pientere' koppen de wereld nog geen sikkepit veranderd. Hoe kan dat nu?
Indoctrinatie met valse wetenschap helpt de wereld en de mensheid niet. Psychiaters zijn fraudeurs
en oplichters en artsen hebben de essentie van hun beroep nooit geleerd. Wat ze kunnen, en dat is
alles wat ze kunnen, is een recept uitschrijven en dat helpt alleen de farmaceutische industrie en wie
heeft er een groot aandeel in de farmaceutische industrie via het overlijden van Rockefeller? Juist,
Rothschild. Daarom staan de wetenschap en de wereld al meer dan een eeuw stil. Dat is GEEN gezever!
Ik kan kanker en hartziekten voorkomen en kanker genezen. Geen enkele arts op aarde, die nog
leeft kan dat. Alles was namelijk al ooit onderzocht maar publicaties zijn gewoon tegengehouden.
Oorzaken van hartziekten: suiker en margarine. Oorzaken van kanker: suiker en antibiotica.
DEZE EENVOUDIGE BOERENLUL weet dat; na zich er drie jaar in verdiept te hebben,
(naast zijn werk wel te verstaan). Geen enkele arts weet dat na 8 tot 10 jaar universitaire vorming. Moeten ze me toch een keer komen vertellen wat ze daar feitelijk 'leren'.
Voor zover ons 'educatief' probleem. Ja, we hebben een probleem met onderwijs. Ze leren er niets
en het is veel te duur! Zoals alles dat gemanipuleerd wordt door Rothschild.
Natuurlijk bestaat de 'voedselindustrie' uitsluitend als mensen kopen. Daarom is alles wat uit de fabriek komt opgesmukt met geur, smaak en kleurstoffen. Dat is dezelfde troep als voorgeschreven
door artsen want dat spul komt uit dezelfde chemische fabrieken. Vergist u niet een farmaceutische
fabriek is ook niet meer dan een CHEMISCHE fabriek en het stinkt er even erg. Waarom duwen we
al dat opgefokte fabrieksspul ook niet bij de apotheker binnen? Laat de kruidenier op de hoek gezond eten verkopen. Hebben we als klant ook weer overal ECHTE KEUZE omdat we nu naar biologische winkels moeten zoeken. Het gros van de mensen wordt niet alleen vergiftigd, eveneens ondermaats voorgelicht over alle rotzooi in de voeding en vrije keuze ontnomen. Leest u “Seeds of
Destruction” een keer. Verhelderende literatuur. Weet u ineens wat genocide inhoudelijk betekent en
wat misdaden tegen de mensheid inhouden. BASF en Monsanto zijn de koplopers. Men zou de
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CEO's en Raden van Bestuur van deze bedrijven moeten berechten voor BIOTERRORISME en levenslang opsluiten. Geen pardon voor deze MASSAMOORDENAARS!
Omdat regeringen van staten corrupt zijn zal de waarheid waarschijnlijk nooit boven komen drijven.
Misschien wordt het daarom tijd om zelf eens wat initiatieven op te starten. Er is een bank in
oprichting in Nederland die wel wat sponsoren, donateurs en klanten kan gebruiken. Een eerlijke
bank. Een bank die met een eigen munt gaat komen die volledig buiten het Rothschild circuit; swift
en ander kartelgedoe, zal opereren. Denk er eens aan als u uw spaargelden VEILIG wil zetten. U
weet toch dat het ganse banksysteem failliet is en nooit geld heeft gehad. U beseft toch dat het onderpand voor elke lening en het volledig uitgemolken ponzifraudesysteem, fractioneel reserve bankieren, uw geld is? JA, juist! Uw spaargelden!
Een dergelijke actie is de enige mogelijkheid om uw geld aan de bankwereld van de Rothschilds te
onttrekken, veilig te zetten en de macht bij het CORRUPTE, FRAUDULEUZE en MOORDDADIGE bankkartel weg te halen. Laat die zooi failliet gaan. Het is helemaal niet erg om twee verschillende munten naast elkaar te laten circuleren. Dat is zelfs gezond! Kartelbankiers moeten zichzelf in
een dergelijk land gedragen anders gaan ze failliet! Naast de euro de URA of een andere munt. Ik
juich het toe.
Ik ben voorstander van zulke initiatieven. Geloof me ik loop niet snel achter de ene of andere toestand aan. Maar, ik zie geen andere manier om de macht van de Rothschild familie te breken zonder
dat al hun kartelbanken worden kapotgemaakt. Vooral 'Nationale' banken horen per direct te worden
aangepakt. Sluit die ganse bandietenbende die daar de scepter zwaait levenslang op. Ook de halve
regering van een land, omdat zij meehelpen de 'geld' leugen (feitelijk Rothschild zijn SCHIJTPAPIER) in stand te houden. ECHT GELD is geen bankpapier. Bankpapier is een 'wettelijk' betaalmiddel gerelateerd aan gebakken lucht. Feitelijk is een kladblokpapiertje met daarop 1000 euro geschreven met balpen evenveel waard dan 1000 euro van … ja, van wie eigenlijk? Juist ja, van Rothschild
zijn kartelbanken! Weet u dat het 'wettelijke' betaalmiddel EURO alleen beschermd is door een copyright waardoor u het niet na mag maken. ECHT! DE EURO IS PURE OPLICHTING!
ECHT GELD is nog steeds GOUD en ZILVER. Zal nooit veranderen. Het bewijst zich al duizenden
jaren en blijft altijd stabiel. We moeten ook geen goudstandaard. Een goudstandaard neemt het monopolie niet weg bij de Rothschilds en hun kartelbanken. Hen gewoon de ponzifraude aanwrijven
die ze al eeuwen uitvoeren … DE BOL AF bij die psychopaten. Alle oorlogen, massamoorden en
burgeroorlogen zijn aan hen te danken. Er bestaat geen enkel land dat zich nog een oorlog kan permitteren omdat elk land volgens de kartelbanknormen van de familie Rothschild failliet is. Indien
regeringen ECHT orde op zaken zouden willen stellen zouden ze in eerste instantie stoppen met
'geld' te lenen bij PARTICULIERE banken van Rothschild om oorlogen te GAAN voeren in allerlei
ZANDBANKEN in het midden oosten.
Wie denkt u dat hen hiertoe dwingt?
Na de laatste vraag beseft u dat het een vicieuze cirkel is, niet? Het verhaal begint van voor af aan.

Alle bewijzen liggen voor het oprapen, niemand doet het. Iedereen waarop we
zouden moeten kunnen vertrouwen zit in de zak van ROTHSCHILD.

Etienne van Rattingen – natuurfilosoof
Wel dan beseft u ook dat de stop uit de tobbe moet worden getrokken om de oorzaak van dit alles te
verzuipen. Wel rechterlijke macht, BEGIN ERAAN. Anders beginnen we allemaal onze eigen
'bank' met onze eigen 'munt'! Wie gaat ons tegenhouden? Jullie? Het werkt in Griekenland!

Zie dat censuur bestaat als het over JODEN gaat. In feite worden ZIONISTEN bedoeld, maar
het schijnt nogal moeilijk te zijn om onderscheid te maken omdat meeste zionisten JOOD
zijn! Hitler zijn persoonlijke bodyguards waren bijna allen JODEN! Geeft te denken, niet?
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Vollständige Rede Martin Hohmanns
Nachfolgend die Rede des CDU-Bundestagsabgeordneten Martin Hohmann, so
wie sie bis zum frühen Abend des 30. Oktober 2003 auf der Internetseite der
CDU-Neuhof abbrufbar war. Später wurde die Internetseite ersatzlos gelöscht.
tagesschau.de gibt die Rede nur zu Dokumentationszwecken wieder und distanziert sich vom Inhalt.
Ansprache von MdB Martin Hohmann zum Nationalfeiertag, 3. Oktober 2003
Anrede

WIR wollen uns über das Thema "Gerechtigkeit für Deutschland", über unser Volk und seine etwas schwierige Beziehung zu
sich selbst einige Gedanken machen.
Wir halten uns nicht zu lange mit vordergründigen Erscheinungen auf.
Aber es ist halt schon merkwürdig, und viele Deutsche nehmen daran Anstoß, daß ein verurteilter türkischer Mordanstifter nach Verbüßung seiner
Haftstrafe nicht in sein türkisches Heimatland ausgewiesen werden kann.
Ein deutsches Gericht legt deutsche Gesetze so aus, daß der sogenannte
Kalif von Köln sich nicht zur Rückreise in die Türkei, sondern zum weiteren Bezug deutscher Sozialhilfe gezwungen sieht.
Da deckt eine große Boulevard-Zeitung den Fall des Miami-Rolf auf. Dieser mittellose deutsche
Rentner erhielt vom Landessozialamt Niedersachsen den Lebensunterhalt, die Miete nebst Kosten
für eine Putzfrau, zusammen 1.425,- Euro monatlich ins warme Florida überwiesen. Das ist derzeit
noch ganz legal, denn nach § 119 Bundessozialhilfegesetz können deutsche Staatsbürger auch im
Ausland Sozialhilfe erhalten, wenn schwerwiegende Umstände einer Rückkehr entgegenstehen. In
einem psychiatrischen Gutachten war festgestellt worden, Rolf J. sei in seinem "gewohnten Umfeld" in Florida besser aufgehoben. Er kann dort von seinen amerikanischen Freunden eher "aufgefangen" werden.
Vor kurzem wurde eine Hessische Kreisverwaltung dazu verdonnert, einem 54jährigen Sozialhilfeempfänger das Potenzmittel "Viagra" nicht grundsätzlich zu verweigern. Vor dem Hintergrund der
beiden letztgenannten Fälle schreibt die Zeitung "Das freie Wort" aus Suhl: "Viagra aus Staatsknete
war gestern, aber heute gibt es die Deutschland-Allergie." Die Oldenburgische Nordwestzeitung
empfiehlt: "Deutsche, laßt die Arbeit liegen, ab ins Paradies." Treffend bemerkt die "Deister- und
Weserzeitung": "Wut und Entsetzen kocht da hoch."
Viele von Ihnen kennen ähnliche Beispiele, in denen der gewährende deutsche Sozialstaat oder der
viele Rechtswege eröffnende Rechtsstaat gnadenlos ausgenutzt werden. Dabei hat der einzelne, den
man früher Schmarotzer genannt hätte, in der Regel kein schlechtes Gewissen. Wohlmeinende So-
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zialpolitiker aller Couleur haben das individuelle Anspruchsdenken kräftig gestärkt, man kann sogar
sagen verselbständigt. Dabei ist ganz aus dem Blick geraten, daß all diese Sozialhilfe-Euros vorher
von anderen hart erarbeitet oder per Staatskredit der jungen Generation aufgebürdet werden müssen. Bei der Abwägung von Rechten und Pflichten wurden die Rechte des Einzelnen groß heraus-,
die Pflichten des Einzelnen aber hintangestellt. Wie viele Menschen in Deutschland klopfen ihre
Pläne und Taten auch darauf ab, ob sie nicht nur eigennützig, sondern auch gemeinschaftsnützig
sind sie der Gemeinschaft nützen, ob sie unser Land voranbringen?
Das Wir-Denken, die Gemeinschaftsbezogenheit, müssen aber zweifellos gestärkt werden. Bitter für
uns, daß diese schwierige Übung ausgerechnet in einer Zeit wirtschaftlicher Stagnation von uns verlangt wird. Die Zahl der bereits erfolgten Einschränkungen ist nicht gering, die Zahl der künftigen
&endash; dazu muß man kein Prophet sein &endash; wird noch größer sein. Die große Mehrheit der
Bevölkerung verschließt sich einem Sparkurs nicht. Allerdings wird eines verlangt: Gerecht muß es
zugehen. Wenn erfolglose Manager sich Abfindungen in zweistelligem Millionenbereich auszahlen
lassen, fehlt nicht nur dem unverschuldet Arbeitslosen dafür jegliches Verständnis. Nun könnte man
diese horrenden Abfindungen noch als Auswüchse des sogenannten kapitalistischen Systems bewerten und mit der gleichen Praxis in den Vereinigten Staaten entschuldigen. Aber besonders auch im
Verhältnis zum eigenen Staat erahnen viele Deutsche Gerechtigkeitslücken. Sie haben das Gefühl,
als normaler Deutscher schlechter behandelt zu werden als andere. Wer seine staatsbürgerlichen
Pflichten erfüllt, fleißig arbeitet und Kinder großzieht, kann dafür in Deutschland kein Lob erwarten, im Gegenteil, er fühlt sich eher als der Dumme. Bei ihm nämlich kann der chronisch klamme
Staat seine leeren Kassen auffüllen.
Leider, meine Damen und Herren, kann ich den Verdacht, daß man als Deutscher in Deutschland
keine Vorzugsbehandlung zu genießt, nicht entkräften. Im Gegenteil. Ich habe drei Anfragen an die
Bundesregierung gestellt:
Ist die Bundesregierung angesichts der Wirtschaftsentwicklung und des Rückgangs der Staatseinnahmen bereit, ihre Zahlungen an die Europäische Union zu verringern? Die Antwort war: Die
deutsche Verpflichtung gegenüber der Europäischen Union wird ohne Abstriche eingehalten.
Ist die Bundesregierung bereit, sich auch für deutsche Zwangsarbeiter einzusetzen, nachdem für
ausländische und jüdische Zwangsarbeiter 10 Milliarden DM zur Verfügung gestellt worden sind?
Die Antwort war: Man könne die beiden Fälle nicht vergleichen. Die Bundesregierung wird sich gegenüber Rußland, Polen und der Tschechischen Republik auch nicht für eine symbolische Entschädigung und ein Zeichen der Genugtuung für die deutschen Zwangsarbeiter einsetzen.
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Ist die Bundesregierung angesichts der Wirtschaftsentwicklung und des Rückgangs der Steuereinnahmen bereit, ihre Entschädigungszahlungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (also an
&endash; vor allem jüdische &endash; Opfer des Nationalsozialismus) der gesunkenen Leistungsfähigkeit des deutschen Staates anzupassen? Die Antwort war: Nein, der Respekt vor dem damaligen
Leiden dieser Menschen gebiete, das Entschädigungsniveau uneingeschränkt aufrechtzuerhalten.
Mich haben diese Antworten nachdenklich gemacht und sie More links on the
bestätigen die in unserem Land weitverbreitete Anschauung: Hohmann speech
controversy
Erst kommen die anderen, dann wir. Überspitzt gesagt:
Hauptsache, die deutschen Zahlungen gehen auf Auslandskonten pünktlich und ungeschmälert ein. Dafür müssen die
MdB Martin Hohmann
Deutschen den Gürtel halt noch ein wenig enger schnallen.
ostracised following disclosure
of speech in which he pointed
Offengestanden, ich würde mir einen Konsens wünschen,
out Jewish complicity in
wie er in vielen anderen Ländern der Welt besteht. Dort lauBolshevist atrocities.
tet dieser Konsens: Der eigene Staat muß in erster Linie für
die eigenen Staatsbürger da sein. Wenn schon eine Bevorzu...and excerpts from
gung der Deutschen als nicht möglich oder nicht opportun
Hohmann's speech.
erscheint, dann erbitte ich wenigstens Gleichbehandlung von
Follow-up with further details of
Ausländern und Deutschen.
Hohmann. Says a leading CDU
Fragt man nach den Ursachen dieser Schieflage, member: "[Hohmann hat] in
unerträglicher Weise die
so werden viele antworten: Das liegt an der deut- geschichtliche Wahrheit
schen Geschichte.
verfälscht". Not quite so.
Meine Damen und Herren, kein Kundiger und Denkender
kann ernsthaft den Versuch unternehmen, deutsche Geschichte weißzuwaschen oder vergessen zu
machen. Nein. Wir alle kennen die verheerenden und einzigartigen Untaten, die auf Hitlers Geheiß
begangen wurden. Hitler, als Vollstrecker des Bösen, und mit ihm die Deutschen schlechthin, sind
gleichsam zum Negativsymbol des letzten Jahrhunderts geworden. Man spricht von einer "Vergangenheit, die nicht vergehen will". Man räumt dem Phänomen Hitler auch heute noch in öffentlichen
Darstellungen eine ungewöhnlich hohe Präsenz ein. Tausende von eher minderwertigen Filmen sorgen vor allem im angelsächsischen Ausland dafür, das Klischee vom dümmlichen, brutalen und verbrecherischen deutschen Soldaten wachzuhalten und zu erneuern.
Wird hingegen darauf hingewiesen, auch Deutsche seien im letzten Jahrhundert im großen Stil Opfer fremder Gewalt geworden, so gilt das schon als Tabubruch. Die Diskussion um das Zentrum gegen Vertreibungen belegt dies eindrucksvoll. Da wird dann gleich die Gefahr des Aufrechnens beschworen. Auf die Verursachung des Zweiten Weltkrieges durch das Hitlerregime wird verwiesen.
In einem Interview hat unlängst Hans-Olaf Henkel, der Vizepräsident des Bundesverbandes der
deutschen Industrie das Faktum und die Folgen dieser negativen Vergangenheitsbezogenheit auf den
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Punkt gebracht. Er sagte: " Unsere Erbsünde lähmt das Land." (HÖR ZU 21/2003, Seite 16 ff).
Immer wieder erfahren wir, wie stark die 12 Jahre der NS-Vergangenheit bis in unsere Tage
wirksam sind. Fast möchte man sagen, je länger die Nazidiktatur zurückliegt, desto wirkmächtiger
wird der Hitlersche Ungeist. Das Häufchen seiner Adepten am rechtsextremen Rand der politischen
Szene ist nicht zu verharmlosen. Die abstoßende Aggressivität ihrer öffentlichen Auftritte sorgt aber
in der Regel für begrenzte Anhängerschaft im heutigen demokratischen Deutschland. An der Wahlurne erteilen die deutschen Wähler diesen Dumpfbacken jeweils eine klarere Abfuhr, als das in vergleichbaren Nachbarländern geschieht. So gesehen ist das Scheitern des NPD-Verbotes von Vorteil,
weil nicht das Verfassungsgericht, sondern der deutsche Souverän, das Wahlvolk sein Urteil über
den braunen Abhub spricht.
Dieser aktuell zu beobachtende, tagespolitisch aktive Teil des braunen Erbes gehört zu den unangenehmen, aber wohl unumgänglichen Erscheinungen einer parlamentarischen Demokratie. Der Narrensaum am rechten und linken Rand des politischen Spektrums muß politisch und, wo Strafgesetze
verletzt werden, mit justiziellen Mitteln bekämpft werden. Im erfolgreichen Kampf gegen gewaltsame Extremisten haben sich unsere Staatsschutzorgane bewährt und in Krisen, wie den blutigen
RAF-Terrorismus der 70er Jahre, unser Vertrauen erworben.
Nicht die braunen Horden, die sich unter den Symbolen des Guten sammeln, machen tiefe Sorgen.
Schwere Sorgen macht eine allgegenwärtige Mutzerstörung im nationalen Selbstbewußtsein, die
durch Hitlers Nachwirkungen ausgelöst wurde. Das durch ihn veranlaßte Verbrechen der industrialisierten Vernichtung von Menschen, besonders der europäischen Juden, lastet auf der deutschen Geschichte. Die Schuld von Vorfahren an diesem Menschheitsverbrechen hat fast zu einer neuen
Selbstdefinition der Deutschen geführt. Trotz der allseitigen Beteuerungen, daß es Kollektivschuld
nicht gebe, trotz nuancierter Wortneuschöpfungen wie "Kollektivverantwortung" oder "Kollektivscham": Im Kern bleibt der Vorwurf: die Deutschen sind das "Tätervolk".
Jede andere Nation neigt eher dazu, die dunklen Seiten ihrer Geschichte in ein günstigeres Licht zu
rücken. Vor beschämenden Ereignissen werden Sichtschutzblenden aufgestellt. Bei den anderen
wird umgedeutet. Paradebeispiel für Umdeutung ist die Darstellung der französischen Revolution.
Da ist das große Massaker in Paris und den Provinzen, besonders in der Vendee. Da ist die anschließende Machtübernahme durch einen Alleinherrscher, dessen Eroberungskriegszüge millionenfachen Tod über Europa brachten. Die Mehrheit französischer und außerfranzösischer Stimmen beschreiben dennoch die Revolution mit ihrem Terror als emanzipatorischen Akt und Napoleon als
milden, aufgeklärten Vater des modernen Europa.
Solche gnädige Neubetrachtung oder Umdeutung wird den Deutschen nicht gestattet. Das verhindert die zur Zeit in Deutschland dominierende politische Klasse und Wissenschaft mit allen Kräften.
Sie tun "fast neurotisch auf der deutschen Schuld beharren", wie Joachim Gauck es am 1.10. 2003
ausgedrückt hat.
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Mit geradezu neurotischem Eifer durchforschen immer neue Generationen deutscher Wissenschaftler auch noch die winzigsten Verästelungen der NS-Zeit.
Es verwundert, daß noch keiner den Verzicht auf Messer und Gabel vorgeschlagen hat, wo doch bekanntermaßen diese Instrumente der leiblichen Kräftigung der damaligen Täter dienten. Die Deutschen als Tätervolk. Das ist ein Bild mit großer, international wirksamer Prägekraft geworden. Der
Rest der Welt hat sich hingegen in der Rolle der Unschuldslämmer &endash; jedenfalls der relativen Unschuldslämmer &endash; bestens eingerichtet. Wer diese klare Rollenverteilung &endash;
hier die Deutschen als größte Schuldigen aller Zeiten, dort die moralischen überlegenen Nationen
&endash; nicht anstandslos akzeptiert, wird Schwierigkeiten erhalten. Schwierigkeiten gerade von
denen, die als 68er das "Hinterfragen, das Kritisieren und das Entlarven" mit großem persönlichen
Erfolg zu ihrer Hauptbeschäftigung gemacht haben. Einige von den Entlarvern hat es bekanntermaßen bis in höchste Staatsämter getragen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
um jedem Mißverständnis auszuweichen: Mit Ihnen gemeinsam bin ich für Klarheit und Wahrheit.
Es soll, darf nicht verschwiegen und beschönigt werden. "Hehle nimmer mit der Wahrheit, bringt
sie Leid, nicht bringt sie Reue", sagt der Dichter. Ja, das Unangenehme, das Unglaubliche, das Beschämende an der Wahrheit, das gilt es auszuhalten. Wir Deutschen haben es ausgehalten, wir halten es seit Jahrzehnten aus. Aber bei vielen kommt die Frage auf, ob das Übermaß der Wahrheiten
über die verbrecherischen und verhängnisvollen 12 Jahre der NS-Diktatur nicht
a) instrumentalisiert wird und
b) entgegen der volkspädagogischen Erwartung in eine innere Abwehrhaltung umschlagen
könnte.
Immer und immer wieder die gleiche schlimme Wahrheit: Das kann, das muß geradezu psychische
Schäden bewirken, wie wir aus der Resozialisierungspsychologie wissen.
Schlimm ist es besonders, wenn ein U.S.-amerikanischer Junior-Professor (Daniel Jonah Goldhagen) als Ergebnis seiner Aufklärungsarbeit unser ganzes Volk als "Mörder von Geburt an" bezeichnet. Diese ebenso schrille wie falsche These hat ihm jedoch - besonders in Deutschland - Medienaufmerksamkeit und Autorenhonorar gesichert. Andere Nationen würden ihn mit kalter Verachtung
links liegen lassen.
In der Tat lehnen sich gerade jüngere Menschen dagegen auf, für Verfehlungen von Großvätern und
Urgroßvätern in Anspruch genommen und mit dem Verdikt "Angehöriger des Tätervolks" belegt zu
werden.
Ganz zweifellos steht fest: Das deutsche Volk hat nach den Verbrechen der Hitlerzeit sich in einer
einzigartigen, schonungslosen Weise mit diesen beschäftigt, um Vergebung gebeten und im Rahmen
des Möglichen eine milliardenschwere Wiedergutmachung geleistet, vor allem gegenüber den Ju-
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den. Auf die Verträge zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Staat Israel unter den
Führungspersönlichkeiten Adenauer und Ben Gurion darf ich verweisen. Zu der damals vereinbarten Wiedergutmachung bekennt sich die Mehrheit der Deutschen ganz ausdrücklich, wobei Leid
und Tod in unermeßlichem Maß nicht ungeschehen gemacht werden kann.
AUF diesem Hintergrund stelle ich die provozierende Frage: Gibt es auch beim jüdischen Volk, das
wir ausschließlich in der Opferrolle wahrnehmen, eine dunkle Seite in der neueren Geschichte oder
waren Juden ausschließlich die Opfer, die Leidtragenden?
Meine Damen und Herren,
es wird Sie überraschen, daß der amerikanische Autokönig Henry Ford 1920 ein Buch mit dem Titel "The International Jew" herausgegeben hat. Dieses Buch hat in den USA eine Auflage von
500.000 Exemplaren erlebt. Es wurde ein Weltbestseller und in 16 Sprachen übersetzt. Darin prangert Ford die Juden generalisierend als "Weltbolschewisten" an. Er vermeinte, einen "alljüdischen
Stempel auf dem roten Rußland" ausmachen zu können wo damals die bolschewistische Revolution
tobte. Er bezeichnete die Juden in "hervorragendem Maße" als "Revolutionsmacher". Dabei bezog
er sich auf Rußland, Deutschland und Ungarn. Ford brachte in seinem Buch eine angebliche "Wesensgleichheit" von Judentum und Kommunismus bzw. Bolschewismus zum Ausdruck.
Wie kommt Ford zu seinen Thesen, die für unsere Ohren der NS-Propaganda vom "jüdischen Bolschewismus" ähneln? Hören wir, was der Jude Felix Teilhaber 1919 sagt: "Der Sozialismus ist eine
jüdische Idee … Jahrtausende predigten unsere Weisen den Sozialismus."
Damit wird auch ausgedrückt, daß an der Wiege des Kommunismus und Sozialismus jüdische Denker standen. So stammt Karl Marx über beide Eltern von Rabbinern ab. Sein Porträt hing im Wohnzimmer einer jüdischen Frauenforscherin, die im übrigen bekennt: "Ich bin damit groß geworden,
daß ein jüdischer Mensch sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt, progressiv und sozialistisch ist.
Sozialismus war unsere Religion." Immer wieder klingen in den Schriften dieser frühen kommunistischen Zeit quasi religiöse Züge an. Viele der für den Bolschewismus engagierten Juden fühlten
sich sozusagen als "gläubige Soldaten der Weltrevolution". So erwartete Kurt Eisner bereits 1908,
die "Religion des Sozialismus" werde die "Verzweiflung des Jammertals" und die "Hoffnungslosigkeit des irdischen Geschicks" überwinden. Leo Rosenberg verherrlicht das Proletariat 1917 gar als
"Weltmessias".
Konkret stellt sich die Frage: Wieviel Juden waren denn nun in den revolutionären Gremien vertreten? Zum siebenköpfigen Politbüro der Bolschewiki gehörten 1917 vier Juden: Leo Trotzki, Leo
Kamenjew, Grigori Sinowjew und Grigori Sokolnikow. Die Nichtjuden waren Lenin, Stalin,
Bubnow. Unter den 21 Mitgliedern des revolutionären Zentralkomitees in Rußland waren 1917 6
der jüdischen Nationalität an, also 28,6 %. Der überaus hohe Anteil von Juden bei den kommunistischen Gründervätern und den revolutionären Gremien beschränkte sich keineswegs auf die Sowjetunion. Auch Ferdinand Lassalle war Jude ebenso wie Eduard Bernstein und Rosa Luxemburg. 1924 waren von sechs KP-Führern in Deutschland vier und damit zwei Drittel jüdisch. In
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Wien waren von 137 führenden Austro-Marxisten 81 und somit 60 % jüdisch. Von 48 Volkskommissaren in Ungarn waren 30 jüdisch gewesen. Aber auch bei der revolutionären sowjetischen Geheimpolizei, der Tscheka, waren die jüdischen Anteile außergewöhnlich hoch. Während der jüdische Bevölkerungsanteil 1934 in der Sowjetunion bei etwa 2 % lag, machten die jüdischen TschekaFührer immerhin 39 % aus. Jüdisch galt, das sei erläuternd gesagt, in der Sowjetunion als eigene
Nationalität. Damit war er höher als der russische Anteil bei der Tscheka mit 36 %. In der Ukraine
waren sogar 75 % der Tschekisten Juden.
Diese Feststellung leitet zu einem Kapitel über, das zur damaligen Zeit für ungeheure Empörung gesorgt hat. Der Mord am russischen Zaren und seiner Familie wurde von dem Juden Jakob Swerdlow angeordnet und von dem Juden Chaimowitz Jurowski am Zaren Nikolaus II. eigenhändig
vollzogen. Weiter stellt sich die Frage, ob Juden in der kommunistischen Bewegung eher Mitläufer
oder Leitungsfunktion hatten. Letzteres trifft zu. Leo Trotzki in der UdSSR, Bela Kun in Ungarn.
Nicht zu vergessen die Münchner Räterepublik: Kurt Eisner, Eugen Leviné, Tobias Achselrod
und andere Juden waren hier als unbestrittene Führungspersönlichkeiten tätig. Ein großes Aufsehen
erregte damals das Eindringen bewaffneter Rotgardisten in die Münchner Nuntiatur des späteren
Pacelli-Papstes. Er wurde von den Revolutionären mit einer auf die Brust gehaltenen Pistole bedroht. Auch die Ende April 1919 von Rotgardisten durchgeführte Erschießung von sieben Mitgliedern der "Thule-Gesellschaft", die in enger Verbindung zur späteren NSDAP stand, zeigt die Entschlossenheit des revolutionären Prozesses. Diese Geiselerschießung, der die Londoner Times am 5.
Mai 1919 eine Schlagzeile gewidmet hatte, gab einem "giftigen Antisemitismus Nahrung und erzeugte lange nachwirkende Rachegelüste".
Weiter könnte nach dem revolutionären Eifer und der Entschlossenheit der jüdischen Kommunisten
gefragt werden. Nun, diese revolutionäre Elite meinte es wirklich ernst, so äußerte Franz Koritschoner von der KPÖ: "Zu lügen und zu stehlen, ja auch zu töten für eine Idee, das ist Mut, dazu
gehört Größe." Grigori Sinowjew verkündete 1917: "90 von 100 Millionen Sowjet-Russen müssen
mitziehen. Was den Rest angeht, so haben wir ihnen nichts zusagen. Sie müssen ausgerottet werden." (S.138). Ähnlich auch hat Moisei Wolodarski formuliert: "Die Interessen der Revolution
erfordern die physische Vernichtung der Bourgeoisie." (S.138). Ganz ähnlich auch Arthur Rosenberg im Jahre 1922: "Die Sowjetmacht hat die Pflicht, ihre unversöhnlichen Feinde unschädlich zu
machen." (S.163).
Zweifellos waren diese Äußerungen kommunistischer jüdischer Revolutionäre keine leeren Drohungen. Das war Ernst. Das war tödlicher Ernst. Nach einer von Churchill 1930 vorgetragenen statistischen Untersuchung eines Professors sollen den Sowjets bis 1924 folgende Menschen zum Opfer gefallen sein:

28 orthodoxe Bischöfe, 1.219 orthodoxe Geistliche, 6.000 Professoren und
Lehrer, 9.000 Doktoren, 12.950 Grundbesitzer, 54.000 Offiziere, 70.000
Polizisten, 193.000 Arbeiter, 260.000 Soldaten, 355.000 Intellektuelle und
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Gewerbetreibende sowie 815.000 Bauern.
Ein besonders grausames Kapitel war das Niederringen jeglichen Widerstandes gegen die Zwangskollektivierung in der Ukraine. Unter maßgeblicher Beteiligung jüdischer Tschekisten fanden hier
weit über 10 Millionen Menschen den Tod. Die meisten gingen an Hunger zu Grunde.
Keinesfalls darf die ausgesprochen antikirchliche und antichristliche Ausrichtung der bolschewistischen Revolution unterschlagen werden, wie es in den meisten Schulbüchern der
Fall ist. Tatsächlich hat der Bolschewismus mit seinem kriegerischen Atheismus die umfassendste Christen- und Religionsverfolgung der Geschichte durchgeführt. Nach einer von russischen Behörden erstellten Statistik wurden zwischen 1917
und 1940 96.000 orthodoxe Christen, darunter Priester, Diakone, Mönche, Nonnen und andere Mitarbeiter nach ihrer Verhaftung erschossen.
Weder die orthodoxen Kirchen oder Klöster wurden verschont. Die Baulichkeiten wurden entweder zerstört oder für
profane Zwecke genutzt. So wurden Kirchen zu Clubs, Kaufläden oder Speichern umgewandelt. Das Gold und das Silber
der sakralen Schätze der orthodoxen Kirche verwendete man
zur Finanzierung weltweiter revolutionärer Bewegungen.
Wie ging es den religiösen Juden selbst in der frühen Sowjetunion? Auch sie waren der Verfolgung
durch die Bolschewisten ausgesetzt. An der Spitze der bolschewistischen sogenannten GottlosenBewegung stand ausgerechnet Trotzki. Er leugnete damals sein Judentum, wurde aber von den Russen und weltweit als Jude wahrgenommen.
Meine Damen und Herren,
wir haben nun gesehen, wie stark und nachhaltig Juden die revolutionäre Bewegung in Rußland und
mitteleuropäischen Staaten geprägt haben. Das hat auch den amerikanischen Präsidenten Woodrow
Wilson 1919 zu der Einschätzung gebracht, die bolschewistische Bewegung sei "jüdisch geführt".

Mit einer gewissen Berechtigung könnte man im Hinblick auf die Millionen
Toten dieser ersten Revolutionsphase nach der "Täterschaft" der Juden fragen.
Juden waren in großer Anzahl sowohl in der Führungsebene als auch bei den TschekaErschießungskommandos aktiv. Daher könnte man Juden mit einiger Berechtigung als "Tätervolk"
bezeichnen. Das mag erschreckend klingen. Es würde aber der gleichen Logik folgen, mit der man
Deutsche als Tätervolk bezeichnet.
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Meine Damen und Herren,
wir müssen genauer hinschauen. Die Juden, die sich dem Bolschewismus und der Revolution verschrieben hatten, hatten zuvor ihre religiösen Bindungen gekappt. Sie waren nach Herkunft und Erziehung Juden, von ihrer Weltanschauung her aber meist glühende Hasser jeglicher Religion. Ähnliches galt für die Nationalsozialisten. Die meisten von ihnen entstammten einem christlichen Elternhaus. Sie hatten aber ihre Religion abgelegt und waren zu Feinden der christlichen und der jüdischen Religion geworden. Verbindendes Element des Bolschewismus und des Nationalsozialismus
war also die religionsfeindliche Ausrichtung und die Gottlosigkeit. Daher sind weder "die Deutschen", noch "die Juden" ein Tätervolk. Mit vollem Recht aber kann man sagen: Die Gottlosen mit
ihren gottlosen Ideologien, sie waren das Tätervolk des letzten, blutigen Jahrhunderts. Diese gottlosen Ideologien gaben den "Vollstreckern des Bösen" die Rechtfertigung, ja das gute Gewissen bei
ihren Verbrechen.
So konnten sie sich souverän über das göttliche Gebot "Du sollst nicht morden" hinwegsetzen. Ein
geschichtlich bisher einmaliges millionenfaches Morden war das Ergebnis. Daher, meine Damen
und Herren, plädiere ich entschieden für eine Rückbesinnung auf unsere religiösen Wurzeln und
Bindungen. Nur sie werden ähnliche Katastrophen verhindern, wie sie uns Gottlose bereitet haben.
Die christliche Religion ist eine Religion des Lebens. Christus hat gesagt: "Ich will, daß sie das
Leben haben und daß sie es in Fülle haben" (Joh 10, 10). Damit ist nicht nur das jenseitige, sondern
ganz konkret unser reales heutiges Leben und Überleben gemeint. Deswegen ist es auch so wichtig,
daß wir den Gottesbezug in die europäische Verfassung aufnehmen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben also gesehen, daß der Vorwurf an die Deutschen schlechthin, "Tätervolk" zu sein, an der Sache vorbeigeht und unberechtigt ist. Wir sollten
uns in Zukunft gemeinsam gegen diesen Vorwurf wehren. Unser Leitspruch sei: Gerechtigkeit für
Deutschland, Gerechtigkeit für Deutsche.
Ich komme zum Schluß und sage: Mit Gott in eine gute Zukunft für Europa! Mit Gott in eine gute
Zukunft besonders für unser deutsches Vaterland!
P.S. Seitenzahlen ohne nähere Angabe beziehen sich auf das Buch "Jüdischer Bolschewismus"
Mythos und Realität von Johannes Rogalla von Bieberstein
Waarom zou een politicus in GODSNAAM de waarheid niet mogen vertellen? Waarom gaan
de DUITSE HOLMAATJES allemaal in een spagaat voor Rothschild? Hebben ze iets te verbergen? … GELOOF HET MAAR ZEKER! Al hun politieke bandietenstreken als start! Ze
begrijpen heel erg duidelijk waarom Poetin door het Russische volk op handen wordt gedragen! U ook, nu? De Zionist komt RUSLAND NOOIT MEER BINNEN! Rusland wil Rothschild en Soros berechten en naar alle waarschijnlijkheid de doodstraf geven. Het Joodse wereldcongres (zionisten/luciferaanhangers) heeft het alle landen in de wereld verboden hieraan
toe te geven. Wie regeert er volgens u nu in de wereld en ons land? Word wakker!
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