Etienne van Rattingen

Congo: De Crisis waar geen enkele
(Belgische of EU) politieke
leegloper zijn bek over open durft te
doen
Oh ja, ze zijn gaan stemmen. En de problemen? Die zijn
morgen exact dezelfde, zoals bij ons. Waarom? Omdat het
KLOTENBELEID NOOIT VERANDERT, ALLEEN DE
KLOOTZAKKEN VERANDEREN VAN NAAM EN PARTIJ!
Kabila is een fascist die Congo regeert omdat de katholieke kerk dat toestaat. Er is geen enkele
politieke of religieuze zak democratisch gestemd in de Congo of ergens anders op de wereld. In ieder geval niet meer democratisch dan alle zogenaamde landen in Europa waar je WEL mag stemmen maar daarvoor en daarna je BEK MOET HOUDEN! Want de kontenneukers komen dan in het
gareel. En zij alleen mogen alle landen vernietigen van binnenuit in de naam van de zionist en de jezuïet.
In Congo is het niet anders. Daar is de katholieke kerk aan het oefenen hoe ze Amerika het best op
de knieën kunnen dwingen, nu Rusland volledig buiten het bereik van de jezuïeten schijnt te vallen.
Hiervoor verantwoordelijk is Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO). De katholieke bisschoppen in Congo worden via deze ‘club’ georganiseerd en krijgen er ook hun bevelen van
de jezuïeten paus Franciscus die zich met veel teveel politiek, weer en andere zaken waar hij geen
sodemieter verstand van heeft, bemoeit. Hoe vaker deze katholieke Argentijnse massamoordenaar
zijn bek opentrekt hoe minder ik me van zijn geproduceerde LEUGENS aantrek! Vergeet niet dat
deze bandiet zijn eigen land niet meer heeft bezocht sinds hij pausje speelt. Daar is een reden voor.
Waarschijnlijk wordt hij gezocht in Argentinië waar hij zich moet verantwoorden voor zijn misdaden? En dat kerkelijke zootje heeft dus alles te vertellen in Congo. Ze zetten daar de vele verschillende soorten mensen tegen elkaar op. Congo staat op ontploffen en geen enkele verkiezing of verkozene gaat dit kunnen voorkomen. Deze paus is ook de aanleiding van het debat in Amerika wel of
geen muur in het zuiden omdat de paus een muur ‘immoreel’ vindt. Een muur is dus immoreel maar
pedofilie kan door de beugel? Waarom staat er dan een muur rond het Vaticaan? Een bewaakte muur
nog wel? Waarom hebben alle democraten die de muur willen tegenhouden in Amerika zelf een
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muur rondom hun huis gebouwd? Is dat niet in eerste instantie om alle CRAPUUL buiten te houden? Ook Pelosi haar huis is omgeven door een hoge muur en een muur is immoreel?

Dat soort politici wordt natuurlijk wel ongeloofwaardig. Vergeten ze niet dat Trump PRESIDENT
is? Hij kan morgen de noodtoestand uitroepen, dan heeft geen enkel politicus nog iets te vertellen.
Ook de kerk kan er dan het zwijgen toedoen.
Weet u welke landen er het zwakst zijn en gemakkelijk verdeeld worden en in opstand komen tegen elkaar? Landen die meertalig zijn; Landen waar meerdere culturen samen moeten leven. Europa
en Amerika zijn te blank. Ze willen alle blanken onder de duim krijgen en dat kan alleen door de
landen te overspoelen met andere culturen zodat de blanke cultuur op een gegeven moment volledig
zal opgaan in andere culturen en uitsterven. Het heeft Soros miljoenen gekost om al die vluchtelingen via zijn ngo’s naar Europa te brengen. En die onnozele politici spelen het spel van de kerk,
macht en het geld mee. Ze helpen mee aan het uithollen van onze cultuur en onze economie want
beiden gaan gelijk op. Hoe meer economische LOOSERS je binnenlaat hoe meer het kost om hen te
onderhouden. Werken gaan deze mensen nooit doen. De meesten kunnen niet eens lezen of schrijven.
Goed, maar punt is dat ze onze cultuur, de blanke cultuur dus, willen ondermijnen. Zijn politici
echt zo ontzettend DEBIEL dat ze dit niet doorhebben of zijn ze zo ontzettend corrupt en omgekocht dat ze niet anders kunnen dan naar de pijpen van de zionist en jezuïet dansen? Wat de verkla ring ook mag zijn. Ze horen NIET te regeren. En, alle kerken moeten maar onderhouden worden
door de gelovigen die de kerken, moskeeën en synagoges gaan bezoeken inclusief de lonen.
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En nu de klap op de vuurpijl. Hoe komt het dat dit allemaal kan? Wat wordt er in Afrika allemaal
bekokstoofd waar wij geen weet van hebben? Wel, veel heeft te maken met de vernietiging van Libië door de zionist Sarkozy. Uiteindelijk liep dit uit in een directe aanval op de verschillende Amerikaanse faciliteiten in Benghazi.
Maar de vernietiging van Libië was toen al een aanleiding voor de Clinton Foundation om andere
Afrikaanse staten te beginnen chanteren. Daarna werd bekend dat minister Clinton zelf de moorden
op de ambassadeur en zijn personeel in de doofpot had gestopt. Ze zette een campagne op ‘save the
African elephants’ en Gabon was het eerste Afrikaanse land dat tientallen miljoenen gaf aan de
stichting van de Clintons om te voorkomen dat het land ook onder de voet zou worden gelopen door
Amerikaanse of andere troepen. Clinton gebruikt nu nog steeds de Gambonese troepen als vergeldingsleger zodat ook Nigeria de kas van de Clintons al ruim heeft gespekt. En al deze miljoenen
zijn in de zakken van de Clintons gevlogen. De stichting, wel dat is gewoon een witwaspraktijk, dat
zal de wereld nu ook wel al doorhebben zeker?
Om de stichting te kunnen blijven spekken met de vele miljoenen die ze gewend zijn om in hun
eigen zakken te doen verdwijnen MOEST ze wel president worden. Tja, en toen kwam Trump. Zomaar uit het niets! Hij kwam, hij zag en hij overwon! Wilde ze nu toch nog president worden dan
zou ze Trump van zijn troon moeten stoten. Dat kon alleen maar door de idiote, van Rusland bang
gemaakte Amerikanen voor haar kar te spannen. Ze gaf miljoenen uit om het Rusland dossier door
oud MI6 agent Steele in elkaar te laten flansen. Daarna gaf ze het aan een van de hoge ome’s van
het FBI, wiens vrouw geld had gekregen van de Clintons om een politieke campagne te voeren. De
rest kennen we. En daar gaat dan de oorlog tussen Deep State, Rothschild, Clinton en Trump over.

We zullen zien hoelang Trump nog op zijn hoofd zal laten schijten door de zionisten, fascisten,
nazi’s, communisten, socialisten en jezuïeten.
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