Etienne van Rattingen

Socialisme: doel is communisme
En communisme moet worden gestopt
Inleiding
Als we naar de democratie kijken dan moet elke lul de behanger die doorgaat voor premier erkennen dat ze helemaal niet meer de ‘meerderheid’ van de mensen achter zich hebben. Als we kijken
naar de populariteit van Poetin (64,8%) of Trump (49%) dan zal elke idioot die ooit al eens een geschiedenisboek heeft opengeslagen beseffen dat socialisme altijd en in ieder land een groot fiasco is
geweest. In Engeland heeft May nog amper 36% van de bevolking achter zich staan en zou feitelijk
per direct nieuwe verkiezingen uit moeten schrijven, Macron nog 28% en deze grote LUL zou beter
per direct opstappen, Merkel is daarentegen ook al teruggevallen naar 40%. Dit alles met Europese
verkiezingen in het vooruitzicht? We kunnen verkondigen dat het einde van het socialisme is aangebroken, ook in EUROPA! Want mensen over de hele wereld willen hun VRIJHEID TERUG. ALLE
VRIJHEDEN DIE ONDER HET KONTENNEUKERSREGIME in de EU zijn verdwenen willen
we terug!

Trouwens voor het geval er mensen zijn die het niet geloven. Het communisme, waar we in ‘socialistisch’ Europa via de Europese Unie hun nooit verkozen dictators van de Europese Commissie
nog maar een paar minuten van zijn verwijderd, heeft in de wereld honderd miljoen mensenlevens
gekost. Willen de politieke schoothondjes ons laten vermoorden? En door wie? Op wat voor ma-
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nier? Is er een nieuwe derde wereldoorlog in de maak? Of zijn de Gestapo en SS van Macron nu
aan het ‘oefenen’ op onbewapende burgers zodat alle verschillende politiemachten en legers in de
EU hun bevolkingen uit kunnen moorden? Nog nooit heb ik zo’n tomeloos en overbodig politiegeweld moeten aanschouwen als dat van die KLOOTZAK MACRON tegen protesterende, ongewapende Gele Vesten. En wat doet de Europese KONTENNEUKERSPOLITIEK? Ze zwijgen als het
graf! MAAR. Als er hier of daar op de wereld een scheet verkeerd gaat van een of andere lul de behanger waarbij een idioot een schaafwond oploopt dan is het kot te klein! LAFAARDS! Zo mogen
we onze EU politici wel noemen.

Ze zijn onze stem niet waard, dat TUIG!

Socialisme
Socialisme maakt de weg vrij voor Rijk&Machtig. Dat houdt in dat geen enkele politicus nog iets
heeft te vertellen. Alles voor een land en in een land wordt uitgemaakt door banken en internationale bedrijven. Dus, de politiek heeft geen ZAK meer te vertellen over het beleid van een land. We
zien nu dat in Europa bijvoorbeeld landelijke politiek bijna niets meer te vertellen heeft over soevereine zaken en geldzaken. Alles wordt centraal geregeld door de maffia van de Europese Commissie
via de ECB wat geldzaken betreft en wat besloten ‘Europese’ clubjes, waar ook ongekozen klootzakken inzitten zoals de stelende adel van Nederland en wat frauderende Bilderbergers uit België!
Het betekent dat alle Europese landen FEITELIJK ONDER CURATELE STAAN van banken en
bedrijven. Waarom? Omdat beiden slaven nodig hebben om hun dikke portemonnees te blijven vullen. We moeten banken en bedrijven hun invloed afpakken, want de politici hebben geen ballen om
het voor ons te doen. Ze zijn afhankelijk van de ELITE MAFFIA! Daarom noem ik de politiek ook
POLITIEKE MAFFIA. Ze zitten daar mooi uit hun neus te vreten en neuken de konten van
Rijk&Machtig! Dat heeft geen fluit met regeren te maken! En al helemaal niet met het volk te dienen!

Macht wegnemen bij Rijk&Machtig
Banken en grote bedrijven zijn beiden afhankelijk van geld. ONS GELD. Dat wil zeggen datgene
wat de meeste mensen ‘geld’ noemen. Wat de meesten ‘geld’ noemen is eigenlijk niets anders dan
valuta, hetgeen ik Rothschild zijn SCHIJTPAPIER noem. Dat is zeker geen geld. Echt geld is nog
steeds goud en zilver. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo zijn. Valuta wordt door alle banken uit
de ‘gebakken lucht’ getoverd. 98% van alle geld in omloop is valuta en bestaat alleen in corrupte
bankcomputers, met medeweten van de staat en de regering! Banken, staat en bedrijven ‘draaien’ op
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vals geld en door vals geld omdat de staat ONS, HET VOLK, heeft verkocht als slaven aan banken
en bedrijven. Op deze manier kan een bank vals geld uit de gebakken lucht blijven toveren.
Er is een manier om de geldstroom van en naar de bank te ondermijnen. Daarvoor hebben we wel
de hulp van de middenstand nodig. Want ze zullen hun prijzen een beetje aan moeten passen en ze
zullen natuurlijk mee moeten doen anders kan zo’n plan niet slagen. Ook vraagt het wat moeite en
inspanning van het kassapersoneel maar binnen een paar maand zal het al duidelijk zijn dat plaatselijke banken in de penarie geraken.
Natuurlijk gaan grote supermarkten zoals Carrefour en Makro hieraan niet meedoen. Ze zijn te
AFHANKELIJK van banken vanwege de leningen en natuurlijk het onderpand dat ze hebben gegeven aan de banken om de leningen te kunnen krijgen. Zo werkt het maffiasysteem van de bank nu
eenmaal. Maar deze winkelketens zullen nieuwe wegen moeten gaan zoeken als steeds meer mensen plaatselijk gaan kopen met echt geld of koudweg FAILLIET gaan! Aanpassen of verzuipen.
Luctor et Emergo!

Wat is nu mijn idee?
Ieder gezin zou moeten beginnen om elke maand een bepaald bedrag, noodzakelijk voor etenswaren, om te zetten in kleine goud en zilverstukken. De plaatselijke middenstand zou zich dan moeten
laten betalen in goud en zilver. Zodoende hebben de grote ketens niet langer de klandizie die ze nodig hebben om in leven te blijven en krijgen banken steeds minder speling om vals geld aan te blijven maken. En op die manier kun je al heel erg snel Rijk&Machtig alles ontnemen. Want u moet dit
bedenken. Alle banken, bedrijven en miljonairs zijn afhankelijk van ons, wij niet van hen! Wij kunnen nog altijd kiezen wie, wat en hoe. Rijk&Machtig ondermijnen vraagt alleen saamhorigheid en
een beetje organisatie! Maar onze ‘winst’ is enorm. U zult zien dat zelfs brandstofprijzen zullen dalen, want als iedereen plaatselijk zijn boodschappen gaat doen bij de kleine middenstand, zijn grote
verplaatsingen naar allerlei eenheidsworstwinkelgalerijen niet langer noodzakelijk. En, op termijn
zullen we dan ook al onze vrijheden werkelijk terug kunnen krijgen. Dan is het gedaan met de diefstalmentaliteit van Rijk&Machtig via kontenneukerspolitiek van de ons kent ons kliek!

Socialisme werkt maar in twee plaatsen: in de hemel toch
daar is het niet nodig, en in de hel waar het al is ingevoerd!

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

