Etienne van Rattingen
A lie doesn’t become truth, wrong doesn’t become right and evil doesn’t become good just because it’s accepted by a majority. — Rick Warren

Mijn laatste onderzoekdotatie
Na de verkiezingen gaat mijn website retour naar 100%
kanker genezen. Mijn manier van ageren tegen de
klotenhiërarchie zal daarbij echt niet minder worden. Alleen
bij mij komt het volk eerst!
Waarschijnlijk begrijpen niet veel mensen wat er aan het gebeuren is in de wereld. We staan aan
de brink van een nucleaire wereldoorlog en alle Rothschildmedia blijven doodstil hierover.
In Amerika hebben we Russiagate gehad, een vals rapport in elkaar gezet door de geheime diensten van VK en Australië en voor alles betaald door Hillary Clinton met miljoenen uit de kas van
haar stichting, de Clinton Foundation. Zie even wat er aan de hand is in deze landen. Kijk naar de
hoogste politieke regionen en naar de verschuivingen.
In Engeland moet May het veld ruimen, niet vanwege het Brexit gedoe want ze zit volgens de pers
al 2 jaar op een schopstoel, nee omdat ze in begin van de maand, op 1 mei, haar minister van defensie ontsloeg die zonder haar medeweten bezig was een heuse oorlog voor te bereiden en op zijn notulen, ‘Fuck The Prime Minister’ had neergepend. De oorlog zou dan uitgebroken zijn tussen VK
en Amerika, omdat hij al verregaande gesprekken had gehad met het Chinese Huawei om het niet
bepaald gezond 5G netwerk in Engeland mee te helpen installeren.
Nog diezelfde week moet ze ook nog de commandant, captain Nick Cooke-Priest, van de HMS
Queen Elizabeth, een vliegdekschip en nationale trots van het VK, terugfluiten naar zijn haven
Portsmouth omdat hij door haar per direct op non-actief werd geplaatst. We zullen nooit aan de weet
komen wat deze pipo van plan was. Was hij op weg om een oorlog met Rusland uit te lokken. En,
op wiens commando? Wie heeft deze man dan overgehaald dit te doen? Maar zover gaan de vragen
van politici niet. Ze kunnen alleen maar wat gezeik verkopen in hun luie zetel in het parlement. De
hypocriete, corrupte EU bende zal helemaal geen vragen stellen. Dat blijkt uit de uitlatingen van
DIE LUL en ALCOHOLIST van Junker, die alle mensen die tegen de bepaalde fascistische regeringen in EU opstaan, “These Stupid Nationalists” noemt. Zo denkt de politiek dus over ons. Op deze
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KLOOTZAKKEN moeten we VERPLICHT stemmen. Want of u nu wel of niet ‘verplicht’ MOET
gaan stemmen zoals in het achterlijke België, je MOET verplicht stemmen op de hypocriete, corrupte, stelende en liegende klootzakken die door die verdomde klotenpartijen naar voor worden geschoven. De vraag voor deze verkiezingen zou moeten zijn:

LEVEN WE NOG IN EEN DEMOCRATIE?
En? Wat denkt u dat het antwoord is?
Nu terug naar de politieke klucht van de Jezuïeten en de Zionisten in de wereld! Het mag duidelijk zijn dat in het VK May weg moet en we zullen zien dat er GEEN zionistische gatlikker meer retour zal komen. Waarom niet?
Hiervoor moeten we een kijkje nemen in Australië. Ook daar zijn de conservatieven, en voor mij
zijn conservatieven alle politiek kleuren die niets willen veranderen behalve de diepte van hun
steekzakken en ons als volk voor alle financiële gaten die zij OPZETTELIJK creëren op laten draaien, serieus verslagen. De Australiërs maken nu het Amerikaanse TRUMP EFFECT door. En wat een
verrassing. Geen enkel ‘onderzoek’ heeft het aan zien komen.
Het heeft er alle schijn van dat de GLOBALISTEN zwaar aan het verliezen zijn! Italië en Brazilië
hebben het front van de populisten en autocraten mede versterkt. Duitsland twijfelt sterk en we weten dat Merkel daar ook MOET verdwijnen. De gaspijplijn waar Duitsland aan werkt in samenwerking met Rusland om Russisch gas te verkrijgen zal de mijlpaal van de waarheid worden. Amerikaans gas is veel te duur en Amerika kan de hoeveelheden gas die Europa nodig heeft niet op tijd
aangevoerd krijgen. Dwz dat de EU eens goed door elkaar moet worden geschud en dat we eventueel gewoon uit de EU moeten kunnen stappen zodat we ook onze gasleidingen aan kunnen sluiten
op de Duitse gasleiding als deze klaar is op het einde van het jaar! Als Merkel en Macron het politieke veld verlaten en er komen populisten op hun stoelen te zitten dan stappen beide landen zeker
uit de EU omdat ze hun eigen koers weer willen varen. En dat het nodig wordt zien we aan de vele
protesten gericht tegen de landelijke politieke kontneukers als ook tegen de EU gatlikkers!
Waarom zeg ik dit? Omdat ruim 70% van de wereldeconomie onder controle staat van populisten
of niet-democratische regimes. Waarbij ik moet zeggen dat zelfs de EU en geen enkel land van de
EU een democratie is. Want een democratie is wel iets meer dan STEMMEN en SMOEL HOUDEN!

U DIE GAAT STEMMEN, U HEBT NIET HET LAATSTE WOORD. HET ZIJN
DEGENEN DIE DE STEMMEN ‘TELLEN’!
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