Etienne van Rattingen

Macron herhaalt wat Zionisten hem
in het oor fluisteren
Levenslange ban van ‘Sociale’ Media voor haatnieuws

Inleiding
Macron is een fascist en Frankrijk is een dictatuur. Wie zwaait daar de scepter? Rothschild. En
wat is Macron? Het lievelingetje van de Rothschildfamilie, gekweekt in het Rothschildbankwezen
en zonder politieke partij en politieke ervaring president geworden van Frankrijk. Voordien een
zelfde onbekende LUL DE BEHANGER als de hedendaagse Venezolaanse leegloper voor Amerika,
Juan Guaidó, waar tot vorige maand ook nog nooit iemand van had gehoord. Zelfs in Venezuela was
deze kloot een volslagen onbekende.

De houding van de (EU) politiek, wetenschap, religie, ‘geheime’ clubjes,
denktanks en bank maffia naar mij toe is even beledigend als alle woorden die ik
gebruik om hun houding te omschrijven

Etienne van Rattingen
Het wordt tijd om eens haarfijn uit de doeken te doen wat een Zionist is. Waarom? Omdat ze hun
oude trekpaard om ons het zwijgen op te leggen weer van stal hebben gehaald. Antisemitisme. Wel,
dat is een woord waar we een keer dieper op in moeten gaan. Want, met alles wat ik publiceer kunnen ze me van veel betichten maar NOOIT van antisemitisme. Antiparasitisme, antitermitisme en
dat soort zaken, ok. Maar me beschuldigen van antisemitisme dat NOOIT!
En het sterke van alles is: de bijbel vertelt het! Dus, wat is het probleem? Gaan ze nu ook nog zeggen dat de bijbel een boek vol met leugens is?

De waarheid over antisemitisme
Elke zionist is een NAMAAKJOOD. Ja, geen echte en al helemaal geen RAS echte! De zionist
stamt af van een Turks-Mongools volk dat het joodse geloof omhelsde rondom het jaar 900. Ze zijn
dus even Europees als u en ik! Ze noemen zich Ashkenazi joden. Wel, daar gaat het al fout. Ze geven toe helemaal geen Semieten te zijn. Want alle Semieten stammen af van Abraham, en niet van
Ashkenaz.
The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.
And the sons of Gomer; Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah. Genesis 10: 2-3

These are the sons of Ham, after their families, after their tongues, in their countries, and in their nations.
Unto Shem also, the father of all the children of Eber, the brother of Japheth the elder, even to him were children born.
The children of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram (Abraham). Genesis 10: 20-22
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In de KJV van 1611, vindt men de originele OT teksten zonder fantasieën van allerlei Roomse
kloten. Het is neergeschreven in Genesis 10: 2-3 dat nakomelingen van Ashkenaz geen Semieten
zijn.
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Genesis 10: 20-22. Semieten zijn nakomelingen van Abraham en daartoe horen ook ALLE PALESTIJNEN! Dus, de Zionisten kunnen de boom in met hun kreet antisemiet! Zij zijn de antisemie-
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ten in Israël en Palestina! En, dat mogen ze met een VN-mandaat. Zegt dat niet genoeg over de politieke kontenneukers in de VN? En wiens kont neuken ze denkt u? Leest u dit een keer.
Het zal iedereen duidelijk zijn dat ik een intense hekel heb aan alle Zionisten en hun KONTENNEUKERS! Politiek dan wel bancair of in de internationale zak(k)enwereld! Ik zit dan ook achter
allen hun vodden aan omdat zij allemaal verantwoordelijk zijn voor een wereld zoals deze is vandaag de dag. Vuil, vies, verpest, vergiftigd en vol met oorlogen, opstanden en revoluties. Aan de basis ligt ‘geld’ of feitelijk Rothschild zijn SCHIJTPAPIER! Want iedereen noemt dat waardeloos,
door banken uit de ‘gebakken’ lucht getoverde schijtpapier, ‘GELD’ terwijl echt geld nog altijd
goud en zilver is! Zolang dit niet wordt begrepen door de dom gehouden massa via hun televisie en
voetbal zullen we het moeten hebben van de Gele Vesten om iets te veranderen. Het zou sneller
gaan indien bierbuik ook een keer uit zijn luie zetel zou komen om zijn verantwoordelijkheid voor
zijn kroost op zich te nemen en de wereld voor zijn kinderen weer veilig te maken door deze te ontdoen van alle elite- en politieke maffia!
THE FRENCH PRESIDENT brought the online censorship idea up at the annual dinner of the Representative Coun cil of Jewish Institutions in France, stating that a new way to tackle online hate speech should be tabled for May.
“The European fight must continue, but it is too slow,” Macron said comparing those convicted of hate speech to
football hooligans banned from attending football matches.
France is set to “embed” regulators in Facebook to examine how effectively the social network tackles “hate
speech,” according to Breitbart.

Weet hij wel hoeveel ALTERNATIEVEN er zijn? We zullen elkaar altijd kunnen bereiken. Dat
onderstreept nog maar een keer dat politici de macht van het internet volledig onderschatten. Alles
gebeurt in Deep Web, niet in het door GOOGLE, NSA, CIA en ASOCIALE MEDIA GECONTROLEERDE WEB. Dat is niet alleen onkunde dat is ook PURE ONMACHT! Macron kan zijn politieke carrière beter aan de wilgen hangen, en als hij ons verder ECHT met rust wil laten is het best
voor ons allemaal en voor alle door hem veroorzaakte doden, levenslang verminkten en zwaar
gewonden die hij op zijn geweten heeft, dat hij zichzelf er naast hangt!

Dit is geen haatnieuws. Dit is REALISTISCH DENKEN! En, dat doe ik zonder hulp van ‘correcte’ politici of kontneukende Rothschildmedia!

Zionisten en oorlogen
In 2006 zie Mel Gibson het volgende:
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“The Jews are responsible for all he wars in the world.” There followed the predicable storm of anti-anti-Semitism,
ad hominem attacks, and various other slanders against Gibson’s character.

Hij werd volledig tot in de grond afgebroken door de Zionisten en kreeg vanuit geen enkele hoek
hulp. Dat kostte hem zijn sterrenstatus en dan heb je ineens geld nodig. Verslaggevers vragen zich
nooit iets af. Zoals in dit artikel. En toch zijn er vragen te stellen, zoals: “Heeft hij gelijk?” of “In
hoeverre kan hij gelijk hebben?”
Natuurlijk kunnen Zionisten niet verantwoordelijk zijn voor alle oorlogen in de wereld. Maar het
is wel degelijk te bewijzen dat ze de hand hebben in heel erg veel oorlogen! Daarbij, alle oorlogen
vanaf Napoleon zijn door hen ‘gesubsidieerd’!
Maar u moet weten dat Zionisme een politieke stroming is. Een stroming die is ontstaan in Europa
en dus bij elkaar is gefantaseerd door Ashkenaz joden, door mij namaakjoden genoemd. Het zijn
EUROPEANEN en geen SEMIETEN. En het DNA gezeik gaat ook mooi niet op! Want Ashkenaz
DNA overheerst en dat is geen DNA van Abraham! DNA van Abraham zal men met de vleet vinden
bij de Palestijnen! Zij zijn 100% meer Semiet dan de namaakjoden die voor 98% Israël bevolken en
de Palestijnen daar afmaken! Trouwens wist u dat heel veel joden uit Duitsland voor en tijdens de
tweede wereldoorlog door Hitler naar Israël zijn overgebracht? Waarom zouden de namaakjoden dat
willen verzwijgen? En wist u dat de ‘internationale’ joodse ‘gemeenschap’ in maart 1933 al de oorlog heeft verklaard aan Duitsland onder Hitler?

Trouwens ik mag de HOLOCAUST niet in vraag stellen omdat een namaakjodenwet dat niet toestaat. OK. Maar, ik mag wel doorverwijzen naar een site die heel erg veel onderzoek heeft gedaan
ook hebben laten doen en daarbij uitkomsten gewoon publiceren. Want tenslotte draait alles om de
waarheid en niet om een of andere KLOTENWET die mijn grondrechten ontneemt in deze bananenrepubliek EUROPA! Hier de link: https://holocausthandbooks.com/ Veel onderzoeksgenot!
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Alle politieke gekloot en wettenmakerij voor banken en internationale bedrijven die onze persoonlijke VRIJHEDEN ondermijnen, zijn gerelateerd aan een VERBORGEN AGENDA!

Wanneer wordt het feitelijk nieuws dat deze klootzak dood is en hoe hij gestorven is? EN DE WAARHEID aub!
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