Etienne van Rattingen

Socialistische leugens ontploffen in
Deep State hun gezicht
Wat moest uitdraaien op een compleet faillissement van de
wereld, wordt nu tegengewerkt door Trump en Poetin
Inleiding
Om te weten wat een geweldige leugenaar Obama is geweest tijdens zijn regeringsperiode en wat
voor lamstralen en landverraders deel uitmaken van de VN moeten we terugkeren naar de Obama
speech van 24 september 2014 tijdens een VN zitting. Het zootje van de ondersoort van de Homo
stupidus en de Homo corruptus politicus, de onderste ondersoort de Homo debilus idiota corruptus
politicus, verzamelden zich om naar het gezwets en gezever van Obama te luisteren. Wat zei hij en
wat deden die politieke onnozelaars van de VN? Hebben de VS het recht om alle wetten aan hun
laars te lappen? Want daar komt Obama zijn gezeik wel op neer! Als de Homo debilus idiota corruptus politicus BALLEN had gehad dan waren ze tijdens de speech van aartsleugenaar Obama opgestaan en ergens een pint gaan drinken! Er zijn toch kroegen genoeg in New York! Weet je wat ze
deden? Ze applaudisseerden voor de grootste LUL van de wereld! OBAMA!
Een resumé van Obama’s BULLSHIT:
“We stand at a crossroads,” “signposts of progress,” “reduced chance of war between major powers,” “hundreds of millions lifted from poverty,” and while ebola ravages Africa “we’ve learned
how to cure disease and harness the power of the wind and the sun.” We are now God. “We” is
comprised of the “exceptional people”. Wat denken die Amerikaanse democraten van Deep State
wel? Dat ze een aparte soort Homo sapiens sapiens zijn? Nee, ze horen tot een ondersoort van een
ondersoort, de Homo debilus idiota corruptus politicus.
“Russian aggression in Europe recalls the days when large nations trampled small ones in pursuit
of territorial ambition.”
“After the people of Ukraine mobilized popular protests and calls for reform, their corrupt president fled. Against the will of the government in Kiev, Crimea was annexed. Russia poured arms into
eastern Ukraine, fueling violent separatists and a conflict that has killed thousands. When a civilian
airliner was shot down from areas that these proxies controlled, they refused to allow access to the
crash for days. When Ukraine started to reassert control over its territory, Russia gave up the pretense of merely supporting the separatists, and moved troops across the border.”
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De waarheid
De hele wereld weet dat dit niets anders dan leugens zijn. Washington gooide de democratisch
verkozen regering van Oekraïne omver, Washington weigert tot op de dag vandaag om satellietfoto’s vrij te geven van het neerhalen van MH-17, Oekraïne weigert tot op de dag van vandaag om
de air-traffic controle instructies vrij te geven die ze hebben medegedeeld aan het cockpitpersoneel
van MH-17, Washington heeft een serieus onderzoek naar de oorzaak van de ramp tegengewerkt,
Europese reddingwerkers hebben duidelijk vermeld dat de cockpit van MH-17 aan beide zijden was
doorboord met kogels uit machinegeweren, een indicatie dat MH-17 werd neergehaald door Oekraïense gevechtsvliegtuigen, en er is nog steeds geen verklaring waarom deze jets MH-17 op de voet
volgden, ook hierover blijven de regeringen van Washington en Oekraïne vrij stil! Als u de ware
aard van het neerhalen wil weten, hier het verhaal.
Als Rusland echt territoriale ambities had om een paar vierkante kilometer land in te palmen, dan
waren ze al lang begonnen in Georgia waar ze het door Amerika getrainde leger de pan inhakten nadat deze zuid Ossetië hadden aangevallen. Rusland zou op dat moment Georgië weer hebben geannexeerd met alles erop en eraan. Tenslotte hoorde Georgië eeuwenlang bij Rusland.
Opvallend feit is toch dat het geen agressie heet als Washington in amper 13 jaar 7 verschillende
landen binnenvalt zonder oorlogsverklaring. Agressie is het volgens hen wel als Rusland de petitie
accepteert van de inwoners van de Krim die met een overweldigende meerderheid van 97% kozen
om weer bij Rusland te horen. De Krim hoorde al eeuwenlang bij Rusland en Kroetsjov ‘plakte’ het
in 1954 aan Oekraïne vast maar ook Oekraïne hoorde dan nog steeds bij Rusland. Om eerlijk te zijn
Oekraïne en de Krim zijn even verschillend als Vlaanderen en Wallonië. Het zijn twee aparte landen
onder één politieke noemer. Er is geen saamhorigheid en ze vallen elkaar keer op keer lastig voor
geen enkele reden. De slachtoffers van deze bende Homo debilus idiota corruptus politicus zijn altijd de normale burgers. Maar dat interesseert hen geen zak. Alleen als er verkiezingen in zicht zijn,
dan worden de Homo stupidus en al zijn ondersoorten weer interessant!
En dan de zever dat Russische troepen mee zouden vechten met de vrijheidsstrijders in de Donbass. Man! Dan spraken we niet van de val van Mariupol. Dan werden Kiev en Lviv onder de voet
gelopen. Dan werd de naziregering wandelen gestuurd of gewoon opgehangen aan de hoogste boom
in Kiev vanwege hun Amerikaanse en IMF holmaatjespolitiek.
Wie is op de wereld de kanker van het gewelddadige extremisme? ISIS die vier journalisten
onthoofde of Washington die in de 21e eeuw al zeven verschillende landen bombardeerde en daarbij
honderdduizenden burgers doodde waarnaast er miljoenen voor de gewelddadigheden op de vlucht
sloegen?
Wie is de ergste terrorist ter wereld? ISIS, een groepje dat wat artificiële grenzen opnieuw aan
het trekken is die werden getrokken door Fransen en Engelsen of Amerika met haar Wolfowitz doc-

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
trine, de basis van de Amerikaanse buitenlandpolitiek waaruit blijkt dat Amerika als objectief een
dominante overheersingsdrang heeft en deze de complete wereld dagelijks oplegt.
ISIS is de creatie van Washington. De jihadisten werden verzameld en opgeleid om Gadaffy in Libië omver te werpen en daarna naar Syrië gestuurd om hetzelfde te doen met Assad. Alleen Assad
wordt door zijn bevolking op handen gedragen. Assad is de vijand van de bank omdat hij het IMF
buitensmeet met hun diefstalmentaliteit. Dat is natuurlijk een doodzonde voor een regeringsleider
want de bankmaffia, Homo clepere pecunia samen met Homo zionista israëli en Homo pedophilus
jezuitus moeten hun geld hebben. Dat zijn geen socialisten, het zijn KLEPTOCRATEN die een socialistische gedachte opdringen aan alle Homo stupidus. En dat doen ze via het gezever van de debielenclub ondersoorten zoals: Homo debilus arrogantus (wetenschapper), Homo corruptus politicus
(politicus), Homo corruptus commentarius (journalist) met medewerking van de Homo arrogantus
vectigal (belastingambtenaar). Als de paus een ECHTE SOCIALIST zou zijn, dan was de Vaticaanbank leeg en de armoede uit de wereld geholpen. Als de rijken der aarde echte SOCIALISTEN zouden zijn, ipv alleen op papier, dan bestond er geen gebrek meer. ALLES IS ZEVER EN GEZEIK.
ALLE SOCIALISTEN ZIJN OPLICHTERS!
Het is opvallend dat de socialistische Wolfowitz doctrine zich expliciet richt tegen Rusland. Want
Rusland is FEITELIJK een rivaal. China vandaag de dag ook. De UNIPOWER hegemonie van
Amerika is over. De socialisten van Deep State, zowel in Amerika als Europa, willen er niet aan.
Maar, Trump heeft dat goed begrepen. Daarom wil Deep State dat Trump verdwijnt. Deep State kan
de diepe steekzakken niet langer vullen via een voor hen financieel voordelige oorlog. Zelfs een
koude oorlog brengt voor deze KLOOTZAKKEN miljarden op! MILJARDEN DIE ZE STELEN
VAN ONS BELASTINGGELD! Want, zo werkt dat!
Een rivaal voor Amerika is een land dat de macht en kracht heeft om op te staan tegen AMERIKA! Wel, er zijn twee landen in de wereld die de macht en de kracht hebben om Amerika met de
grond gelijk te maken. Rusland en China. Wen er vast maar aan stupide klotensocialisten!
En nee! Rusland is helemaal niet de vijand van Europa. Als Rusland onze vijand zou zijn dan hadden we al heel wat winters in de kou gezeten. Want alle gas komt uit Rusland. Nog steeds. Als Rus land ons een kloot zou willen aftrekken dan waren de gaskranen naar de Europese NAVO-landen
dichtgedraaid in 2014! Dan zouden we nu de vierde winter op rij in de kou zitten. En de gas uit
Amerika? Amerika kan zichzelf nauwelijks bedruipen. Ze hebben geen tankers genoeg om gas aan
te voeren voor de ganse EU. Dat is politieke ZEVER om ons zoet te houden!

Het geld, volg het geld
China en Rusland zijn al jarenlang bezig om alle goud op te kopen dat vrij komt in de wereld. De
FED en EBC konden niets anders doen dan SCHIJTPAPIER bijdrukken en de Homo clepere pecunia samen met Homo zionista israëli en Homo pedophilus jezuitus inschakelen om de goudprijs te
manipuleren om de Amerikaanse dollar, de euro en de yen in leven te houden tegenover de door
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goud gedekte munteenheden van China en Rusland. Er zijn ontzettende goudtekorten op de wereld.
Er zijn naakte fysieke goudtekorten in de wereld en toch gaat de goudprijs niet echt omhoog? Dat
zijn echte BANDIETENSTREKEN. Maar nogmaals. Alle banken zijn maffia-instellingen. Verder
hebben Rusland en China biljoenen dollars aan Amerikaanse schatkistpapieren die, als ze deze tegelijk dumpen Amerika totaal afbreken tot in de grond. Ze gebruiken deze schatkistpapieren veel anders. Ze kopen er goud voor. En zolang de oplichtersbanken de goudprijs blijven manipuleren zolang zal de Amerikaanse burger meebetalen aan het goedkope goud dat China en Rusland met het
Amerikaanse schijtpapier nu verzamelen. Ik weet niet of de bankmaffia uit een stelletje onnozelaars
bestaat. Maar, ik zou mijn vijanden nooit op deze manier helpen. Of, is er iets anders in de maak?

Trump zijn strategie
Op de hierboven beschreven voet verdergaand, en dan ook nog de wereld redden door een derde
wereldoorlog te voorkomen kon alleen door Amerika economisch tot in de grond af te breken.
Trump, als gewiekste zakenman begreep dat direct. Tenslotte bestaat er geen verschil tussen een
land en een internationaal bedrijf. Wat doe je dan om te overleven. Je gaat snoeien in de kosten. Wat
kost er heel veel? Amerikaanse troepen over zee. Terughalen die zooi! Goed, we zijn nu de macht
over de olie in Irak en Syrië kwijt? Maar Venezuela ligt in onze achtertuin, dan gaan we daar toch
de olie halen? Rusland is de leverancier van China. Iran is de leverancier van China. Venezuela
wordt nu de leverancier van Amerika, of dat land nu wil of niet.
Daarna alle goedkope import uit China omhoog brengen met extra belastingen zodat de Chinese
handel kan concurreren met de Amerikaanse goederen. De productie van Amerikaanse goederen in
Amerika stijgt. Jobs komen vrij, werkeloosheidscijfers worden weggewerkt en het inkomen van de
normale burger gaat omhoog. ‘Made in America’ is nog steeds meer te vertrouwen dan ‘made in
China’. Zelfs de productie van patentpillen kunnen ze in China niet nakomen zonder proberen de
kluit te besodemieteren. Daarom is er nu een chronisch tekort aan Microgynon, Eleonor, Marvelon,
Claudia, Gracial en Mirelle op de markt. Leve de goedkope productie, niet? En maar juichen want
de portemonnee werd extra gevuld. En nu? Straks is de ganse farmaceutische wereld haar vertrouwen bij de burger kwijt. Geproduceerd in China? Dan zal het wel met vergif vermengd zijn! Ze kijken daar ook niet op een baby meer of minder, toch? (Het is lang geleden, maar nog niet vergeten.)

Conclusie
Een ‘socialistisch’ land is geen synoniem voor het woord ‘sociaal’ dat ons op indoctrinerende manier door verplicht onderwijs is ingelepeld. Een ‘socialistisch’ land is synoniem voor nazisme, zionisme, communisme en fascisme. U gelooft me niet? U zult er snel achter komen als u op de huidige bende Homo debilus idiota corruptus politici blijft stemmen. Nog meer belastingen betalen, nog
meer grondrechten inleveren en nog meer slachtoffer worden van de politie hun burger pesterijen.
Man, dat wordt feest voor alle klootzakken die voor de staat ‘werken’!
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