Etienne van Rattingen

EU staat op het punt uit elkaar te
vallen
De EU wordt geregeerd door een stelletje infantiele, debiele
zelfmoordpolitici die ons meeslepen in het bancaire
financiële zwarte gat veroorzaakt door hun kontenneukerij
van Jezuïeten en Zionisten
Inleiding
De door de EU, op bevel van Amerika’s fascistisch OBAMA-CLINTON regime ingestelde sancties tegen Rusland blijken nu in het smoelwerk van de EU commissie, die hier volmondig aan heeft
meegewerkt, en EU politici te ontploffen. Rusland heeft nu door het toelaten van de vele duizenden
zuid Afrikaanse blanke boeren die daar door de zwarte bevolking, politici en politie met het leven
bedreigd werden, en Amerikaanse boeren die door grote agrarische voedselbedrijven tot het faillissement zijn gebracht, hun agrarische sector zo uitgebreid dat ze de hele wereld kunnen voeden en
dat waarschijnlijk in de toekomst ook gaan moeten doen. Verder hebben de politieke EU idioten als
goede schoothondjes, gatlikkers en kontenneukers het ‘idee’ van Jezuïeten en Zionisten geadopteerd
om de Russische gasimport tot nul te reduceren. Deze maatregel zal de doodsteek zijn voor de ganse EU bevolking en hen in opstand brengen tegen de regeringen en de EU. Wat ze niet begrijpen,
deze politieke onnozelaars, is dat ze straks uit hun ministeries en woningen zullen worden gehaald
door de burger om hen rekenschap af te laten leggen voor al deze DESTRUCTIEVE maatregelen
die een grote negatieve impact gaan hebben op alle EU landen. Ze plegen ZELFMOORD en deze
politieke idioten hebben het niet door. Ook Oekraïne zal zich moeten keren naar Rusland, willen ze
daar ook niet doodvriezen. Want Rusland is nog altijd de grootste steenkoolexporteur en Oekraïne is
afhankelijk van deze steenkool. We zullen zien wat de Oekraïense bevolking zal zeggen tegen de
heersende naziregering als ze straks in de kou zitten en ook niet meer kunnen koken.

Wereldreserve
Vergeet nooit van ze leven dat Rusland meer dan 60% van alle grondstoffen ter wereld herbergt
waar de Jezuïeten en de Zionisten zo nodig hun hand op willen leggen. Om hun werelddominantie
op te kunnen leggen MOETEN ze Rusland onder de voet lopen, nadat ze hebben afgerekend met
Amerika! Europa? Deze regerende klootzakken en gatlikkers hebben zich al lang overgegeven aan
Zionisten en Jezuïeten. Dat zijn allemaal KLOOTLOZEN. KONTENNEUKERS! Die verdienen het
licht in de ogen niet eens! En als wij zogenaamd ‘colleteral damage’ zijn dan is dat DIKKE PECH
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voor ons! We zijn tenslotte maar HET plebs. HET klootjesvolk. Alleen goed genoeg om te betalen
en de ganse bancaire PARASIETENBENDE te onderhouden. Als politici rekenen op de politie en
het leger dan zal dat hen ook duur op kunnen breken. Vergeet niet dat politieagenten en militairen
onder de bevolkingen wonen. Hun gezinnen maken deel uit van de samenleving en de samenleving
is colleteral damage waar ze hen tegen zullen willen beschermen en ook automatisch de rest van de
bevolking. Dat is de reden waarom het nu gevaarlijk is om nog langer ‘open grenzen’ te promoten.
Deze onnozele maatregel moet per direct worden teruggedraaid. Nog liever vandaag dan morgen!

Afrekening voor EU beleid
In Duitsland is het ook niet langer pluis. Rusland heeft Duitsland van de vijfde plaats gestoten als
vijfde grootste economische natie ter wereld. Verder heeft de EU een hoofdaanklager aangesteld om
alle burgers die financiële ‘criminele misdrijven’ bedrijven tegen de EU te kunnen vervolgen. Wat
de EU ziet als criminele misdrijven is tot nu toe onbekend. Maar, de eerste zaak die deze juridische
oplichter gaat aanpakken, natuurlijk in opdracht van Jezuïet en Zionist, zijn Amerika en alle
Amerikaanse bedrijven in de EU omdat Trump nieuwe afspraken wil met de EU.
Onderwijl is Merkel een politiek gestart die belooft elke verdwijnende ‘vluchteling’ die hier opkrast een jaar aan uitkeringen te betalen. Op deze manier wil ze schoon schip maken voor haar
voorheen verkeerde, door SOROS gepropageerde, beleid waar ze nu op wordt afgerekend in Duitsland. Natuurlijk kan ik het hiermee niet eens zijn. Vergeet niet dat 90% en meer van hen zuiver
ECONOMISCHE vluchtelingen zijn die hier GEEN FLUIT te zoeken hebben en ook geen recht
hebben op een ‘OPROTPREMIE’ omdat ze hier niet horen. Ook heeft ze de Duitse grenzen hermetisch afgesloten waardoor ze zich tegen de Zionisten en hun touwtjestrekkers de Jezuïeten heeft
gekeerd. Het voorbeeld van een wereld zonder grenzen is zodoende voor Zionisten en Jezuïeten
verloren gegaan omdat de door SOROS op touw gezette massa-immigratie alle dromen heeft
vernietigd en alle EU politici ongeloofwaardig heeft gemaakt bij de verschillende EU bevolkingen
waarvan de oud Warschaupactlanden zich nu duidelijk aan het afkeren zijn van de EU met hun algemene en vooral financiële verwerpelijke politiek!
Verder wordt president Macron in Frankrijk afgerekend op zijn verwerpelijke economische beleid
en is Italië bezig zich compleet af te scheiden van de voor het land desastreuze financiële EU
politiek om ervoor te zorgen dat Italië niet hetzelfde overkomt als Griekenland.

Conclusie
De EU heeft zichzelf, door de door Merkel uitgedragen open grenzenpolitiek, in amper twee jaar
tijd volledig vernietigd. Amerika, vooral die trut van Clinton, heeft hierop voor Amerika verder geborduurd. Daarvoor moest ze het Rusland dossier in elkaar laten flansen door Christopher Steele,
die hiervoor al in een Engelse rechtbank werd veroordeeld. De les die Trump nu heeft getrokken is
duidelijk. We bouwen aan de grens een muur want massa-immigratie zal Amerika ten gronde richten zoals het ook de EU is vergaan. Moeten er nog meer woorden aan worden vuil gemaakt?
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