Etienne van Rattingen

Een Europees Leger?
De EU ‘TITANIC’ stevent af op haar ‘ijsberg’ het volk, en
daardoor zullen alle kontenneukers ‘verzuipen’
Inleiding
Nog niet zo zeker of Merkel en Macron op tijd gaan zijn met hun Europees Leger. Ik kan u vertellen dat ze in ieder geval de Gele Vesten niet meer tegen gaan houden. Als ze denken dat ze zomaar
met een Europees Leger heel Europa onder de voet kunnen lopen dan waarschuw ik hen alvast. Europa telt 30 grote steden van 2.000.000 inwoners of meer. Om deze steden in te kunnen nemen omdat je de luchtmacht niet in kunt zetten zonder van elke Europeaan een doodsvijand voor en van alles wat groen is te maken, heb je 4.000 tot 5.000 man nodig met verschillende disciplines. Dat is 1
brigade. Als voorbeeld vertel ik u dat door te beknibbelen op defensie omdat de EU commissie niets
anders doet dan ons belastinggeld confisqueren om feest te kunnen vieren met onze centen en zichzelf een dik salaris, vette bonussen en andere extra uitkeringen te geven, is teruggedrongen tot totaal
4 brigades. In België is de situatie nog nijpender en verslechterd nog steeds. Om een voorbeeld te
geven aan noodzakelijke manschappen. Wil men Nederland in handen krijgen ga je zeker 7 brigades
nodig hebben. Voor België 1 brigade. Voor Duitsland echter heb je al 14 brigades nodig en dan heb
je in deze drie genoemde landen alleen nog maar de grote mensenconcentraties onder controle. Op
het platteland, in bossen of bergen is dan nog niet opgetreden. Veel geluk! Vergeet niet dat op zo’n
moment alles wat groen is, een doodsvijand is van en voor het volk!

Wapens
Jullie denken natuurlijk ook dat het verbieden van vrije wapenverkoop een winnende factor is.
Mooi. Blijf zo denken. Europa heeft wapenwetten en zodoende denken onze politieke prutsers en
kontenneukers van degene die nu al maanden in hun broek schijten, dat ze veilig zijn. Maar u weet
nu alleen maar wie er ingeschreven wapens hebben. U weet niet langer wie er effectief wapens hebben. U weet niet welke wapens, niet hoeveel. U weet niets. En geloof me. Illegale wapens zijn er
genoeg. Als we ooit in een situatie komen en er zelfverdediging nodig is, en dit alleen met vuurwapens kan worden bereikt, zal ik vooraan in de rij staan om zo’n ding te bemachtigen. Geloof me, ik
kan daar serieus mee omgaan.
Verder hoop ik dat die salonofficieren van de NAVO hun lessen hebben geleerd van Vietnam en
Afghanistan. Daar is bewezen dat zelfs het grootste en best bewapende leger ter wereld niets kan
uithalen tegen een compleet volk dat tegen hen opstaat. Zelfs niet met Agent Orange! Of na het ge-
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bruik van napalm en witte fosforbommen. (Zijn trouwens oorlogsmisdaden. Nog nooit een Amerikaanse militaire klootzak voor zien hangen)

U bent de vijand van het volk
Indien u rekent op uw politie? Wel, hoe vaker uw politiekorpsen ongewapende Gele Vesten aanvallen en het ziekenhuis inslaan of erger, hoe meer de haat zal toenemen tegen uw politiekorpsen en
natuurlijk tegen u als politieke leiders. De stronttaart van weleer zou dan wel eens kunnen veranderen in een dodelijk voorwerp. Want haat kunt u niet controleren, geloof me! En, u weet niet hoever
familieleden bereid zijn te gaan om u om te leggen als ze u verantwoordelijk stellen voor de dood
van hun familie- of gezinslid! Zelfs niet als u elke 5 meter een camera plaatst zult u kunnen voorkomen dat er aanslagen zullen worden gepleegd op politici die door het volk tot staatsvijand zijn verheven. U bent gewoon MAFFIA. En de politie is niet meer dan de domme kracht die op bevel reageert! ‘Befehl ist befehl’. Kom straks niet aanzeiken bij mij met ‘ich hab’s nicht gewusst’!
Indien u op deze manier blijft reageren, dan zult u daar zeker tijdens de verkiezingen op worden
afgerekend. Niet dat zoiets wat op zal leveren. Dat weten u en ik verdomde goed, niet? Gewoon andere politieke prutsers en kontenneukers van andere politieke kutpartijen die het ‘roer’ overnemen.
Maar banken en bedrijven zullen nooit toelaten dat de koers van de ‘Titanic’ verandert. Natuurlijk
beseffen ze niet dat de eenheid van het volk een groeiende ijsberg is. En, als de ‘Titanic’ hierop
botst zullen alle politieke kontenneukers, bank CEO’s en Raden van Bestuur en alle andere rijke
klootzakken van internationale bedrijven worden verzopen door die ijsberg!

Conclusie
Het is nog tijd om BALLEN TE KWEKEN, klojo’s! Maar wacht niet te lang meer. De eerste dode
is al gevallen. Nog meer doden en dan zal het naar alle waarschijnlijkheid niet blijven bij geweldloze protesten. En nogmaals. U weet door uw wapenwetten niet meer wie welke wapens heeft. Alles
wat zogenaamd ‘illegaal’ is, is altijd oncontroleerbaar. U hebt daar geen vat meer op. Dus, nu. Wat
gaat u doen. Afwachten of toch maar proberen de koers te veranderen? Want die ‘ijsberg’ wordt uw
(politieke) dood, geloof me!
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