Etienne van Rattingen

Was het een MOORDAANSLAG?
Staan VS en VK op het punt de staat van beleg uit te
roepen?

Inleiding
Zoals een paar dagen geleden al gerapporteerd werd Gele Vest leider Jérôme Rodrigues door twee
verschillende politieagenten belaagd. De ene schoot een rubberkogel in zijn gezicht waardoor hij
naar alle waarschijnlijkheid voor de rest van zijn leven blind zal blijven aan zijn rechteroog. De andere politieagent gooide een flitsgranaat naar hem toe die ontplofte op zijn voet. Het beloofde ‘interne’ onderzoek raakt kant nog wal want zo te horen is het al verticaal geklasseerd. Komt bij mij
het woordje OPZET en GEREGISSEERD zomaar in mijn hoofd opdwarrelen.
In ieder geval is de aankomende staat van beleg in de VS niet te wijten aan de moordaanslag op de
Franse Gele Vest leider omdat er nog steeds geen Gele Vest protesten zijn in Amerika.
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Voor Engeland ligt dit anders. De Gele Vest protesten hier gaan allemaal over de BREXIT. Om
duidelijk te zijn, de Gele Vesten in Engeland willen dat de regering nu eindelijk de EU duidelijk
maakt dat het politiek-financieel gezever en touwtrekken over moet zijn. Ze willen van onder het
juk van de FASCISTISCHE EU uit. En dat, kost wat kost. Ze willen hun VRIJHEID als Engelsen
weer terug. May is van plan de staat van beleg af te roepen als de regering NEE stemt wat betreft de
BREXIT en de politieke kontenneukers op deze manier alle JA stemmers in hun hemd zetten. Het
benadrukt nog een keer dat DEMOCRATIE in de EU zo dood is als een PIER! Dat we als volk
GEEN FLUIT te vertellen hebben. Dat politici niets anders zijn dan een stelletje KLOOTZAKKEN
EN KONTENNEUKERS van GELD en MACHT! Dat ZE GEEN ZAK GEVEN OM HET VOLK
OF HUN MENING! Als ze NEE stemmen, dan zal er MILITAIR GEWELD worden gebruikt om de
mening van de MEERDERHEID van het volk de KOP in te drukken! Dat is EU DEMOCRATIE!

Gaat u werkelijk op die ZAKKENWASSERS stemmen in mei?
Voor al deze politieke LEEGLOPERS en KLOOTZAKKEN komen de opstanden van alle Gele
Vesten doorheen de wereld op het verkeerde moment. Sinds 2008 worden we al met een kluitje in
het riet gestuurd en onze portemonnee steeds lichter gemaakt. Al dat geld verdwijnt naar de banken.
De eigenaars van banken zijn Jezuïeten en Zionisten. De bancaire en politieke maffia zijn de KONTENNEUKERS die het allemaal in orde moeten krijgen door hiervoor speciale wetten te verzinnen
en goed te keuren. Artikel 123 van het verdrag van Lissabon is niet de laatste politieke en bancaire
oplichterij geweest van het volk. Banken kunnen van het ene moment op het andere moment alle
geld van uw bankrekening(en) opeisen. Ze kunnen u zonder geld zetten. Dus, als u geen alternatieven hebt, kan de waarheid vertellen u zwaar worden aangerekend. Vooral als u nog schulden hebt
uitstaan. Een hypotheek kan ineens worden opgeëist. Kunt u niet betalen dan bent u uw huis kwijt.
Tja, dat kunnen ze proberen. Als u alle artikels op deze site hebt gelezen dan weet u ook dat de
BANK een oplichterskliek is. Ze plegen alle dagen fraude en dat met medeweten van alle politici en
met name de regeringen. Ze maken ook vals geld aan, brengen het in roulatie en plegen dagelijks
Ponzifraude! En allemaal met medeweten van de politiek en de regering.

Waar staan we nu?

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
Ja, Thatcher had gelijk. Onze portemonnee is leeg. De asociale wetten en afgedwongen belastingregels en andere ‘kosten’ hebben ons financieel uitgehold. Wat er rest is honger en zodoende hebben
de kontenneukers weer een revolutie aangezwengeld die ze hopen in de kiem te kunnen smoren met
geweld. Maar geweld vraagt om geweld. En uiteindelijk zal het hun eigen kop kosten. Deze LEEGLOPENDE KLOOTZAKKEN hebben nog GEEN FLUIT van de WERKELIJKE geschiedenis geleerd! Denk Vietnam of Afghanistan. Dat zijn bodemloze putten (geweest) waar miljarden in zijn
gegoten en waar geen enkel leger ooit de bovenhand heeft gehaald. Waarom niet? Omdat je tegen
complete volkeren moet vechten. En voor hen is alles wat een uniform draagt een DOODSVIJAND! Geen enkele ambtenaar zal zich nog veilig kunnen voelen. Want de staat en allen die voor de
staat werken zijn dan vijanden van het volk. En daar Brussel de hoofdstad is van de EU zou alles
daar wel eens kunnen beginnen met het neerhalen van alle EU instituten en de fascisten die daar
werken. Nooit verkozen KLOOTZAKKEN die de dienst uitmaken en door hun vunzige KLOTENWETTEN nu onze portemonnee volledig hebben leeggemaakt. Dat is wat er broeit op dit moment.
Maak jullie borst maar nat!
De NOBELPRIJSWINNAARS, ROTHSCHILDKONTENNEUKERS want ECHTE wetenschappers krijgen geen NOBELPRIJS, van weleer schreeuwen dat de politiek de zogenaamde ‘nationalisten’ moeten stoppen. Maar de nationalisten zijn door de volkeren gekozen politici die een volledige
koerswijziging willen en zich willen afscheiden van de EU. Daarbij, de Gele Vesten zijn geen nationalisten en worden niet gestuurd door politici of vakbonden. Het zijn WERKMENSEN die door alle
rekeningen en asociale lasten plus veel te hoge belastingen die ze moeten betalen geen ETEN
MEER KUNNEN KOPEN VOOR HUN GEZIN. Ze zijn bezig om te overleven. Ze strijden voor
een beter bestaan. Om onder het juk van een fascistisch EU regime uit te komen.
President Trump steunt de landen Polen en Hongarije omdat dit de landen zijn die het voortouw
hebben genomen om zich af te scheiden van de EU. Om hun land weer in eigen handen te nemen.
Laat u niets wijsmaken door de kontenneukerspers. Zelfs Tsjechië, Oostenrijk en Italië willen terug
naar zelfbestuur. Geloof me de EU is dood. De EU heeft zichzelf om zeep geholpen doordat we
niets anders moeten doen dan betalen en daarvoor niets terugkrijgen dan politiek gezeik en nog wat
meer betalen. Onnozele wetten; zoals alle regenwater naar de riool waarvoor complete huizen hun
vloeren soms moeten worden uitgebroken op kosten van de ‘eigenaar’ natuurlijk. Dat zijn allemaal
kosten die ons aan de bedelstaf moeten brengen. Die zijn SERIEUZE JEZUÏETENSTREKEN geloof me. Alleen het misdadig brein van een Jezuïet en een Zionist werkt zo.
De KONTENNEUKERSPERS blijft beweren dat Poetin ervoor gezorgd heeft dat Trump via zijn
bemoeienissen in het witte Huis is gekomen. Maar dat klootzak SOROS de volledige vluchtelingenstroom op gang heeft gebracht vanuit gebieden waar geen oorlog te bekennen is en door zijn gedrag
en door kontenneukerij van Merkel en Macron dit is doorgevoerd via de EU KLOOTZAKKEN om
ze gedwongen ‘eerlijk’ te verdelen over alle EU landen en dat tegen de wil van het volk in maar met
voorspraak van de Zwitserse VATICAAN Ngo, ‘Franciscans International’ is geen misdaad? Wie

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
denken ze dat ze zijn deze politieke en Vaticaanse kontenneukers? Alle bandietenorganisaties hebben hun hoofdkantoor in Zwitserland. Hier kunt u ze een keer opzoeken. Dit zijn de organisaties die
ervoor zorgen dat we BERGEN met BELASTINGEN moeten betalen om hen mee te helpen onderhouden! Waarvan denkt u dat deze klotenorganisaties anders kunnen bestaan? Geloof maar niet dat
de dagelijkse besturen niet worden betaald. Het werk wordt gratis gedaan door goedgelovige mensen die denken dat ze goed doen. Ze worden gewoon een oor aangenaaid door deze oplichters!
Socialisme is niet meer dan een filosofie die tot nu toe altijd heeft GEFAALD. Dat komt vooral
door onwetendheid, afgunst en inherente deugdzaamheid, is het samen delen van alle ellende. Socialisme is daarom een synoniem voor: communisme, zionisme, nazisme en fascisme. Als rijken sociaal waren, waren ze niet rijk. Als de paus sociaal was, was zijn bank leeg!

Wellicht wordt het tijd om voor uzelf te beginnen denken?
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