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De connectie
Drugs, CIA, de staat, banken en terrorisme zijn zeer nauw aan elkaar verbonden. Alles is vrij gemakkelijk te bewijzen en de vraag is waarom al deze, voor massamoorden, genocide en oorlogen
verantwoordelijke klootzakken nog LEVEN? Indien we de laatste aanslagen in Europa bekijken zoals in Parijs en Brussel, zien we te vaak dat er volledig ongeschonden paspoorten of ID kaarten worden gevonden. Dat is een equivalent van het volledig ongeschonden paspoort van Atta, gevonden op
de totaal uitgebrande, nog smeulende puinhopen van de in elkaar gestorte Twin Towers op 11 september 2001. Compleet ongeloofwaardig dus. Wat denken die leeglopers van politie- en inlichtingendiensten eigenlijk? Dat iedereen even imbeciel is als zijzelf?

Operatie CONDOR
Operatie Condor werd ontworpen door de CIA en ‘geëxporteerd’ over heel de wereld als een spanningsstrategie, in Europa bekend als Operation GLADIO! Inde jaren ‘70 werd ook zuid Amerika
overspoeld met dit soort strategieën. Operatie Condor is aan de oppervlakte komen drijven na de
moord op de Chileense diplomaat Orlando Letelier. Letelier was Chili ontvlucht onder het regime
van Pinochet omdat hij als socialistische politicus onder de Junta, voorgezeten door Pinochet, in
1973 reeds als vijand van het regime werd aangeduid en uiteindelijk vastgezet in het concentratiekamp Ritoque. Door politieke druk vanuit Venezuela, onder aanvoering van Diego Arria, werd hij
september 1974 in vrijheid gesteld en in 1975 trok Letelier met zijn voltallige gezin naar Amerika,
aangemoedigd en geholpen door auteur Saul Landau.
Op 21 september 1976 werd Letelier gedood door een autobom in Washington, samen met collega
Ronni Karpen Moffitt. Haar man, Michael Moffitt, overleefde de aanslag. Natuurlijk werden er na
de aanslag wel wat mensen opgepakt en veroordeeld. Zo werd Michael Townley, die als Amerikaan
voor de Chileense inlichtingendienst DINA werkte, veroordeeld tot 62 maand vanwege beide moorden. Opmerkelijke uitspraak voor een staat die de doodstraf pas opschortte in 2014, niet? Vriendjespolitiek? Pikant detail, hetgeen blijkt uit de meer dan 16.000 documenten die er zijn vrijgekomen
over OPERATION CONDOR, is het feit dat massamoordenaar en oorlogsmisdadiger Henry Kissinger, als toenmalig minister van buitenlandse zaken, volledig op de hoogte was van de ophanden
zijnde moordaanslag op Letelier via de CIA en deze niet voorkwam.
There were American aspects to the killing as well as Chilean ones. Shortly before the murder, secretary
of state Kissinger blocked a proposed urgent State Department warning to Latin American Condor states
not to engage in assassinations. Two days after the killing, CIA Director George H. W. Bush received a
memo reporting the speculation (which proved to be accurate) “that, if Chilean Govt did order Letelier’s
killing, it may have hired [Miami] Cuban thugs to do it.”
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Tja, ook crimineel en moordenaar George H. W. BUSH, telg van Hitler sponsor Bush, zat er weer
tussen. Pikant detail: hij werkte NIET mee aan het FBI onderzoek en hield alle bewijzen voor zichzelf. Dit is een misdaad. Maar dat maakt niet uit in Amerika. Daar kunnen misdadigers en moordenaars zelfs president worden omdat ze zo mooi op kunnen zitten en pootjes geven.
The CIA had evidence in its files against DINA when the FBI went to meet with Bush about CIA
cooperation on the Letelier murder probe.
The reluctance of U.S. authorities to investigate links between the Letelier assassination and DINA is a
measure of the collusion at that point between Washington and Chile. Condor became in effect a terrorist
network. . . . Through its actions in Chile the Central Intelligence Agency contributed to the inception of
this horror. . . . In particular there is clear evidence that the Letelier assassination could have been
prevented but was not.

Voor de schijn nam Amerika alle militaire hulp terug uit Chili. In feite werd de greep van de CIA op
Chili alleen maar groter. Grote drugstransporten lonkten de CIA zodat ze deze op eigen bodem konden verkopen om zodoende al hun illegale operaties te kunnen bekostigen over de ganse wereld. De
CIA doet dit al sinds de jaren 50 toen vanuit Birma en Thailand. Nu vanuit Afghanistan. Waarom
denk je dat ze nog niet terug willen trekken uit dat land? Omdat ze nog geen nieuwe drugleverancier hebben gevonden die naar hun pijpen wil dansen. Alles wordt verscheept via NAVO bases per
vliegtuig. Zeker, de VS is nog steeds nauw betrokken bij ALLE drugleveranties over heel de wereld.
Op deze manier kunnen ze hun illegale oorlogsmachine (terroristen) onderhouden om de werelddominantie in stand te houden.

Er bestaat illegaal gesanctioneerd geweld
Geen enkele moord blijft onopgelost. Alle politieke moorden vallen onder ‘illegaal gesanctioneerd
geweld’ zoals de moorden op de Kennedy broers, Martin Luther King, Pim Fortuyn maar ook het
verhaal achter 11 september 2001. Al deze moorden zijn nooit opgelost en vele onderzoeken kunnen
natuurkundewetten nu eenmaal niet veranderen. Kogels volgen een rechte baan. Men kan zoveel getuigen afmaken als men wil, in deze tijd gaat alles pijlsnel via internet, maar natuurwetten veranderen niet. Ook niet voor instortende gebouwen tegen absolute valsnelheid. Er bestaat geen actie zonder reactie! Als er een actie is zonder reactie is de bron voor de reactie verwijderd! Men kan normale mensen hun wantrouwen in overheden niet kwalijk nemen. Overheden zijn er zelf oorzaak aan.
En, altijd zitten er banken tussen. Banken die op illegale manier drugsgelden en andere misdaadgelden witwassen of in wiens richting wordt gekeken als aanstoker. (Tsarenfamilie in Rusland, Abraham Lincoln en president Kennedy!)

Drugs
Uiteindelijk zullen ook drugsgelden worden gebruikt om groepen terroristen te voorzien van geld en
wapens. Dat komt uit als CIA directeur William Casey zijn doopzieltje wordt gelicht over zijn escapades voor Afghanistan. Zonder zelfs zijn onderdirecteuren Bob Ray Inman en John McMahon bij
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de CIA in te lichten en dat wil zeggen dat ook de president van niets heeft geweten, reist hij naar
Pakistan om daar Agha Hasan Abedi te ontmoeten. Abedi is adviseur van Generaal Zia in Pakistan
en wat nog belangrijker is, Zia staat aan het hoofd van de Bank of Credit and Commerce International (BCCI).
Abedi helped arrange Casey’s sojourns in Islamabad and met with the CIA director during visits to
Washington. Typically, Abedi would stay in a hotel and Casey would go to his suite. The two men, who
met intermittently over a three-year period, would spend hours talking about the war in Afghanistan, the
Iran-Contra arms trades, Pakistani politics, and the situation in the Persian Gulf.

Casey zette samen met Zia een wapenlijn op in Afghanistan die financieel werd onderhouden door
BCCI. De Afghaanse Moedjahedien werd van wapens en geld voorzien om als vrijheidsleger tegen
de Russen te gaan vechten. Saoedische pipo’s Kamal Adham en Prins Turki al-Feisal, beiden grote
aandeelhouders van BCCI, hielpen mee het vrijheidsleger op te bouwen. Prins Turki spendeerde
meer dan 1 miljoen dollar om het guerrillaleger op te bouwen. De CIA legde daar nog zeker 1 miljard dollar bij.
To access the CIA money was relatively easy. Bags of dollar bills were flown into Pakistan and handed
over to Lieutenant General Akhtar Abdur Rahman, the ISI [Inter-Services Intelligence] director. Rahman
banked the cash in ISI accounts held by the National Bank of Pakistan, the Pakistan-controlled Bank of
Credit and Commerce International (BCCI) and the Bank of Oman (one-third owned by the BCCI).

Casey was niet zomaar een achterdeurdeal met een bank. Nee, het was een multimiljarden zwarte
deal met een criminele bank. Een bank die nog steeds als crimineel te boek staat en toch rustig door
blijft gaan met criminele zaken doen zonder dat er één land op de wereld deze bank, haar CEO’s en
raden van bestuur vervolgt, bestraft en in de gevangenis zet.
… global involvement with drug shipments, smuggled gold, stolen military secrets, assassinations,
bribery, extortion, covert intelligence operations, and weapons deals. These were the province of a
Karachi-based cadre of bank operatives, paramilitary units, spies, and enforcers who handled BCCI’s
darkest operations around the globe and trafficked in bribery and corruption.

Omdat de CIA de fondsen voor de Moedjahedien liet beheren door ISI, de Pakistaanse geheime
dienst, zagen ze daar de mogelijkheid om heel wat geld af te romen en zodoende een budget aan te
leggen om hun atoombom te ontwikkelen. Naast de Moedjahedien ontstond er in Afghanistan ook
een leger van buitenlandse moslimsoldaten. Ze zouden later door het leven gaan als Al Qaida.
Een overvloed van heroïne komt uit gebieden, gecontroleerd door de CIA. Volgens de hypocriete
VN leveren Afghanistan en Birma al 91% van de wereldproductie. Als we daar de CIA controle
over de druglanden Mexico en Columbia bijtellen, controleert de CIA in zijn totaal 98% van alle
drugs in de wereld. Productie en eindproduct. Er is niemand op de complete wereld die mij kan
wijsmaken dat er geen enkele lul de behanger in de buitenlandse politiek hier niet van op de hoogte
zou zijn? VN inclusief?
In 2000–2001 the Taliban virtually eliminated opium production in their area of Afghanistan. Thus total
production for 2001 was 185 metric tons. Nearly all of this was from the northeastern corner controlled
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by the drug-trafficking Northern Alliance, which in that year became America’s ally in its invasion. Once
again production soared after the U.S. invasion in 2001, in part because the United States recruited former
drug traffickers as supporting assets in its assault. From 3,400 metric tons in 2002, it climbed steadily
until “in 2007 Afghanistan produced an extraordinary 8,200 tons of opium (34% more than in 2006),
becoming practically the exclusive supplier of the world’s deadliest drug (93% of the global opiates
market).”

Als deze onderzoekende en schrijvende hals aan zulke gegevens kan komen, waarom kan een inlichtingendienst dat dan niet? Hoeveel drugs komen er bijvoorbeeld Europa binnen via Turkije?
Hoeveel ton wordt er in België geleverd via SHAPE? Zouden toch prachtige Kamervragen zijn of
niet? Nee! Hier houden ze zich bezig met hoofddoekjes, boerka’s en andere geloofsuitingen zoals
kruisjes of deze wel openlijk zouden mogen worden gedragen. Wellicht zouden ze beter de volledige jaarproductie Round-up van Monsanto opkopen en deze uitstorten op alle drugsvelden in Afghanistan, Birma, Mexico en Columbia. Wordt dat spul toch nog nuttig gebruikt en niet alleen om kanker over de ganse wereld te verspreiden. Agent Orange schijnt ook goed te werken voor zoiets.
Eerst had Amerika en de wereld een ‘oorlog tegen drugs’. Nu Amerika een wereldprobleem is geworden omdat ze het grootste deel van de drugwereld vertegenwoordigen, hebben ze een andere
weg ingeslagen met de ‘oorlog tegen terreur’. Wat de ganse wereldpolitiek vergeet te vertellen aan
de volkeren die ze vertegenwoordigen is het volgende: ze zijn ook een deel van de samenzwering
geworden door hun smoel te houden! Landen die juist NIET meeheulen met Amerika zijn zogenaamde schurkenstaten zoals noord Korea, China, Rusland, Iran, Venezuela en Cuba. En, de media
trachten dat, met instemming van de politiek, ook zo te verkopen aan iedereen die het wil geloven.
– Amerika is zo ontzettend aangetast door al zijn veiligheidsinstituten dat ze een bedreiging zijn
voor alle burgerrechten over de gehele wereld omdat alle onnozele politici deze regeltjes ook verkopen in onze landen.
– Het oorlogsgeweld en oorlogen die in naam van Amerika door terroristen worden gevoerd kunnen
niet door onnozele wetjes worden gestopt. Amerika hoort eens goed op haar donder te krijgen.
– Amerikaanse bedreigingen aan alle landen moeten eens serieus uitgesproken worden door politici
die hiermee worden geconfronteerd. Dan pas zal iedereen gaan beseffen wat voor een terroristenstaat Amerika werkelijk is! Met ‘vrienden’ zoals Amerika heeft niemand vijanden nodig!
Amerika wordt niet geregeerd door haar verkozen regering en president. Alle verkozenen zijn de
holmaatjes van alle departementen waarin een land is verdeeld: ministerie van ‘defensie’ (in feite is
‘oorlog’ het juiste woord), ministerie van buitenlandse zakken, ministerie van binnenlandse veiligheid, CIA, ministerie van justitie. Snap je het plaatje? Daarin zetelen mensen die contacten hebben
met Deep State. Deep State bestaat niet alleen uit ministeries en inlichtingendiensten. Ze zitten ook
bij de media en natuurlijk worden vertegenwoordigers van machtige banken ook toegevoegd aan de
verschillende diensten en ministeries om hun stempel te drukken. Alle budgetten en salarissen voor
de verschillende ministeries, ambtenaren en het onderhoud van verschillende legers kosten Amerika
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zoveel dat er bijna niets overblijft voor de bevolking die alle belastinggelden hiervoor ophoesten.
Erger nog. Ze komen elke dag 10 miljoen dollar tekort! Denkt er iemand echt dat dit allemaal door
kan blijven gaan? Amerika is bezig ZELFMOORD te plegen. De vraag is niet OF ze door hun financieel overladen poten gaan zakken. De werkelijke vraag is WANNEER!
Weet u waarom u dat nog niet ziet aan de koers van de dollar? Omdat de koers van de dollar voor
52% wordt beïnvloed door de euro. Weet u wat dat wil zeggen? Dat banken onze ziel en zaligheid al
lang hebben verkocht en we mee worden gezogen in het financiële zwarte gat van Amerika! Wat
gaat er dan gebeuren met alle geldleningen van burgers bij de verschillende banken? Gaan we dan
alle banken totaal afmaken of laten we hen iedereen alles afnemen? Dat is aan u. De vereniging in
Canada bestaat nog steeds!

OLIE
Op dit moment, oktober 2017, is Amerika al importproblemen aan het krijgen omdat steeds meer
buitenlandse banken de dollar niet langer vertrouwen. Waar zijn de nieuwsprogramma’s hierover?
Amerika en alle westerse media kunnen dit niet blijven verzwijgen. De petrodollar is niet langer
omdat OPEC uit elkaar aan het vallen is. Er is niet langer een unie onder de OPEC landen omdat ze
allemaal dikke winsten willen blijven maken, om hun oorlogen zoals in Jemen te kunnen blijven betalen. Daarom is Venezuela ineens een vijand van Amerika. Venezuela heeft zich aangesloten bij de
Aziatische landen en Iran die nog weigeren dollars te betalen of te ontvangen voor olie. We wachten
nu nog even af wat zuid Korea en Japan gaan doen. Als beide landen zwichten in de richting van
China, SSO en BRICS (vertegenwoordigen al 140) landen, is het gedaan met de hegemonie van
Amerika in de wereld omdat dan ook de OPEC eenzijdig het petrodollar contract met Amerika zal
opzeggen. Amerika heeft gegokt EN verloren. Ze hebben hun oorlogen om de controle van alle olie
in de wereld verloren. Amerika heeft alleen nog wat last van stuiptrekkingen. Amerika is al dood
maar ze beseffen het nog niet! China, Iran en Rusland (ver)kopen al jarenlang olie zonder dat de
dollar hiervoor wordt gebruikt. Amerika zit er tenslotte voor niets tussen, dus waarom zou je betalen
met dollars?
Is het onze economische bankklunzen nog niet opgevallen dat Saoedi Arabië miljoenen vaten olie
aan Rusland verkoopt, zelf een van de grootste olieleveranciers van de wereld? Wat is hiervoor de
achterliggende gedachte, denkt u? Rusland legt een immense oliereserve aan die van ze levens dagen niet via SWIFT en dus in dollars zal worden verhandeld. Het blijkt dus dat OPEC feitelijk niet
langer bestaat. Venezuela doet exact hetzelfde. Ze produceren de grootste hoeveelheid olie voor
Rusland. Nu het land geteisterd wordt door een revolutie heeft de regering snel geld nodig. Rusland
koopt dus alle Venezolaanse olie op. Zoveel als ze kunnen produceren. Ook deze olie wordt opgeslagen als reserve in Rusland. Iran doet exact hetzelfde. En alles wordt betaald met de Chinese munt
RMB zodat dollars straks helemaal niet noodzakelijk meer zijn om handel te drijven tussen deze
landen. Rusland heeft ook Mexico al een deal voorgelegd. Benieuwd wat Mexico gaat doen. Rusland is de kassa van China en doet zaken met landen en olieleveranciers die per direct cashgeld no-

Omdat criminelen ons zeggen wat we moeten doen en daar pas ik
voor!

Etienne van Rattingen – natuurfilosoof
dig hebben. Op deze manier wordt Amerika met zijn petrodollar, in leven gehouden via het corrupte SWIFT banksysteem, stukje bij beetje schaakmat gezet. Voor het geval dat het niemand was opgevallen: OPEC IS AL GEPASSEERD! Samen met Amerika zullen ook vele OPEC olielanden instorten!

GAS
Rusland, Iran en Qatar willen via Syrië een gasleiding bouwen die in de richting van de Middellandse Zee naar het vasteland van Europa moet gaan lopen. Saoedi Arabië en Amerika gaan hiermee
niet akkoord en dus, daar gaat het ‘conflict’ in Syrië dan werkelijk over. Nu is het ook gelijk duidelijk waarom Qatar plotseling door Saoedi Arabië een terroristenstaat is genoemd en alle diplomatische betrekkingen tussen beide landen zijn verbroken. Waarom is er geen enkele journalist die de
WERKELIJKE oorzaak van de oorlog in Syrië al eens heeft vernoemd? Amerika wil alle olie en gas
CONTROLEREN. De Europese politici zijn COMPLEET GEK en van de pot gerukt om mee te
vechten aan de zijde van Amerika in Syrië om hun eigen gastoevoer te VOORKOMEN! En dat zijn
dezelfde ZOTTEN die blijven beweren dat de aarde OPWARMT omdat Rothschild dat zegt! De politieke wereld is gevuld met intriges en leugens die door leugenachtige journalisten wereldkundig
worden gemaakt. ISIS wordt onderhouden door CIA en MOSSAD! Waarom vertellen ze dat niet gewoon op televisie? Waarom schrijven ze dat niet in de krant? Het heet tenslotte DE WAARHEID!
Amerika en Israël zullen met geen mogelijkheid de gasleidingsexploitatie kunnen stoppen. Beginnen we nu een beetje de vernieuwde sancties tegen Rusland en Iran te begrijpen en het uitroepen
van Qatar tot terroristenstaat? Alles is zo ontzettend doorzichtig en toch heeft geen sterveling de
BALLEN om het eerlijk aan het volk mee te delen. Denken ze echt dat ze OPEC in stand kunnen
houden? AMERIKA is al dood! OPEC is al gepasseerd. Stop met oorlog voeren en laat Amerika
zelf de boontjes doppen. Smijt de NAVO uit België en Europa. Het is niet meer dan een oorlogszuchtig wangedrocht.

ALLE NAVO LANDEN ZIJN DE TERRORISTEN IN DE WERELD!
Onze militairen sneuvelen dus in Syrië omdat ze een oorlog voeren tegen een pijpleiding die
van levensbelang is voor Europa omdat de AMERIKAANSE KLOOTZAK het gas dat door
die pijpleiding gaat niet kan controleren! AMAAI! In Afghanistan sneuvelen ze dan weer om
de opiumvelden te beschermen zodat de CIA zwart geld krijgt om hun illegale legers en acties
te onderhouden! Alle geld wordt witgewassen door de banken zoals BCCI en HSBC! Alle banken blijven in leven door diefstal, Ponzifraude en geld witwassen.

En we noemen onze Europese politici nog altijd geen HOLMAATJES
van Amerika en onze media en bankwereld nog steeds niet corrupt?
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