Etienne van Rattingen

Wapenwetten
Landen die het vrij dragen en hebben van wapens
verbieden worden geregeerd door een stelletje bandieten
die ‘parlementaire onschendbaarheid’ aanwenden om ons
dagelijks te kunnen beliegen, bedriegen, bedreigen,
bestelen en ons zelfs laten vermoorden!

Als jullie blauwe smurfen nog wat dikwijls onschuldige, ongewapende Gele Vesten aanvallen en het ziekenhuis inslaan, zal een serieuze confrontatie niet langer uit kunnen blijven. Ik geef u de raad om hen geen
bevelen zoals Macron te geven. Dat kost u en uw regering de kop. Deze smurfen onderscheiden zich op geen
enkele manier van de ordeverstorende klootzakken die zich mengen onder de Gele vesten. En voor zover ik
jullie vertrouw, denk ik dat jullie ze nog betalen ook!

Inleiding
Als een staat zijn burgers ontwapend (heeft) is dat een teken dat ze geloven dat ze een onge wapende massa met geweld kunnen onderdrukken. Geen enkele wapenwet of andere wet heeft
de wereld al veiliger gemaakt voor de gewone burger. Dat komt alleen op in het brein van een idioot
om zulke imbeciele uitspraken naar voor te brengen. En, politici staan bekend om het uitkramen van
megaonzin. In 2012 was er sprake van 32 gewapende overvallen per WEEK. In 2014 nam het aantal
gewapende bankovervallen met 95% af terwijl het aantal gewapende overvallen op pompstations
met 60% toenam. Op dit moment spreken we nog over 1132 gewapende overvallen per jaar. Dat
zijn er nog altijd iets meer dan gemiddeld 3 per dag of 21 per week. Over 6 jaar tijd is het aantal gewapende overvallen dus met nauwelijks 30% afgenomen. En dat dankzij de nieuwe strenge WAPENWET? Camera’s op elke hoek van de straat en allerlei teletubbies die het mensen moeilijk en
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lastig maken als ze ergens parkeren waar het niet ‘mag’ of andere zaken zoals een scheet laten in het
openbaar waar een GASBOETE op volgt? Weet uw wat raar is? Dat ik geen cijfers kan vinden over
de toename van politiebrutaliteit. Is dat niet een beetje raar voor een regering die openheid van zaken in het vaandel draagt? Of is dat ook maar een zoveelste leugen van jullie politieke kontenneukerskliek?
Ik wil alleen maar zeggen dat misdadigers zich dus geen reet van geen enkele wet aantrekken en
gewapend ronddolen door het land. Ze bedreigen, schieten op mensen, roven en mishandelen. En
als ze worden opgepakt krijgen ze een enkelband of een paar jaar! Daarna keren ze terug in de
‘maatschappij’ waar ze het schijt aan hebben en beginnen weer opnieuw. En keer op keer komen
deze mensen opnieuw aan wapens en munitie!
Wie is de dupe van deze misdadigers? De eerzame burger die zich aan de wet wil houden! Hij
wordt beroofd en als het tegenzit neergeschoten door dit soort klootzakken. Allemaal omdat wij ons
niet mogen verdedigen met gelijke wapens. Als we nu de zaken een keer omdraaien, dan zijn jullie
als politici VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK voor alle eerzame burgers die het slachtoffer
worden van een (gewapende) overval want als wij wapens zouden hebben zouden we ons kunnen
verdedigen tegen dit crapuul.
Nee, ik wil het niet horen. Geen onnozele prietpraat. De politie kan ons niet beschermen. Ze
hebben sirene en zwaailicht omdat ze ALTIJD achter de feiten aanhobbelen. Als ik wacht totdat ze
mij komen helpen tijdens een hachelijke situatie, ben ik dood! DUS NEE! U bent verantwoordelijk
voor ELKE DODE BURGER die valt bij gewapende overvallen. En niet alleen MOREEL verantwoordelijk LUL!

Politiegeweld

Hier krijgt een ongewapende tegenstander een klap in de nek met wapenstok en valt bewusteloos
(https://twitter.com/i/status/1089540179751256065)
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Als het politiegeweld tegen de Gele Vesten zo blijft oplaaien, heeft men kans dat de politie onze
vijand wordt. En dan, met zoveel niet traceerbare ‘illegale’ wapens? Wat dacht u als Gele Vesten
met Kalasjnikovs op de politie zouden beginnen schieten? Ik ben tegen geweld. Altijd geweest. Er
bestaan mensen die heel wat gemakkelijker naar geweld grijpen, geloof me. En ergens kan ik ze
geen ongelijk geven. Jullie beginnen er zo ongeveer om te vragen. Vooral de Franse politie zal vandaag of morgen doden gaan betreuren in het korps hoewel de Gele Vesten alle moeite doen in hun
rangen om dit te voorkomen. Toch, er zijn al teveel nodeloze gewonden gevallen. Nu zelfs een van
hun leiders. Die door twee verschillende politieagenten werd aangevallen, in het oog geschoten met
een rubberkogel en een granaat op de voet om hem te stoppen. Hij zal waarschijnlijk de rest van
zijn leven blind zijn aan het rechteroog.

https://twitter.com/i/status/1089572288989667329 voor zijn verhaal

Een ‘besmettelijke’ ziekte duikt op
Voorheen had ik al gedacht dat er een nieuwe besmettelijke ziekte de ronde deed. Ik heb haar
VOCALE DIARREE genoemd. Vooral politieke kontenneukers, wetenschappelijke idioten,
Nobelprijswinnaars, leraren, universiteitsprofessoren, leraren en groene maffia schijnen hiervoor
heel vatbaar te zijn. Mensen waarvan je zou denken dat ze het ULTIEME BEWIJSMATERIAAL
zouden zoeken en volgen. Dat een hoop door deze ziekte van de pot gerukte studenten elke donderdag spijbelen om te gaan protesteren kun je hen niet kwalijk nemen. Ze zijn besmet door het VOCALE DIARREEVIRUS via hun leraren en lectoren.
Als alleen politieke kontenneukers en wetenschappelijke oplichters nog NOBELPRIJZEN krijgen
dan kun je deze propagandistische ROTHSCHILDSHIT beter afschaffen. Obama een Nobelprijs
voor de vrede? Die ‘vent’ is één van de ergste oorlogsmisdadigers ter wereld! (antireclame)

Maar, het schijnt ontzettend lucratief te zijn om LEUGENS te scanderen en iedereen op de ballenwagen te trekken. Dat kan ik natuurlijk wel toestaan van kinderen. Als ik dan zie dat volwassen
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‘wetenschappers’ of klotenzooi die daar toch voor door wil gaan, ook deze leugens spuien en zelfs
ONDERWIJZEN, denk ik dat zoiets een brug te ver is. Politici zijn altijd corrupte KLOOTZAKKEN geweest. Dat zulk een soort leeglopers voor de schijnheilige financiële kar van Jezuïeten en
Zionisten kunnen worden gespannen is heel normaal.
De strijd van de Gele Vesten is geen politieke strijd. Niet rechts tegen links. Nee, dat is een strijd
voor het levensbehoud omdat NORMALE werkende mensen nog nauwelijks ROND KUNNEN
KOMEN met hetgeen ze verdienen. Laat jullie niets wijsmaken door allerlei IQ 80, papegaaien en
KONTENNEUKERS van de bancaire MAFFIA!
Banken hebben alles veroorzaakt met medewerking van de politieke KLOOTZAKKEN EN
AANVERWANTE KONTENNEUKERS. Alles verkregen op ondemocratische manier. Nu worden
zij hierop door het volk afgerekend. Dat is wat er ECHT aan de hand is.
Dus, als NOBELPRIJSWINNAARS nog niet eens beseffen wat er ECHT aan de hand is, dat ze
dan hun VOCALE DIARREE voor zich houden aub. Zij hebben met al hun verdiende miljoenen
GEEN RECHT van spreken. Nu is het aan het gewone KLOOTJESVOLK. En eens zullen jullie allemaal LUISTEREN. Want we hebben NIETS te verliezen. HELEMAAL GEEN FLUIT! Wat
maakt het uit of we nu binnen enkele maanden alles kwijt gaan zijn of alles door de staat stelselmatig verdeeld over jaren wordt afgenomen? WIJ zijn niet gek. Wij weten exact wat er speelt. We weten wat voor klootzakkerij de EU bestuurt en dat deze KLOOTHOMMELS NOOIT verkozen zijn.
We weten ook wat democratie betekent! GEEN FLUIT DUS. We blijven echt niet onnozel.
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Dat is de les van Kennedy, mijn idool, voor alle politieke kontenneukers en politiepipo’s die er
plezier aan beleven om onschuldige, onbewapende mensen het ziekenhuis in te (laten) slaan met tomeloos geweld. En dat allemaal omdat REGERENDE POLITIEKE BANCAIRE KONTENNEUKERS zo’n bevel hebben gegeven.
Weet dat ze straks ook UW BANKREKENING zullen plunderen als het zover is. Voeg u bij ons!
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