Etienne van Rattingen

Verder over antisemitisme
Deze kreet is, zoals het gebruik van het woord
HOLOCAUST, het stopwoordje van de Zionisten om ons het
zwijgen op te leggen
Inleiding
Iedereen zal wel al lang doorhebben dat ik van mijn hart nu niet direct een moordkuil maak. Wel,
het irriteert me mateloos dat politieke kontenneukers, leugenaars, debielen, dieven en moordenaars
waar we straks weer op moeten gaan stemmen alleen maar de reet van de Zionisten willen neuken.
Wordt het geen tijd om kleur te bekennen. Mag het geen tijd worden dat deze KLOOTZAKKEN
eens iets gaan doen voor de bevolking? Is dat teveel gevraagd?
Zionisten zijn NAMAAKJODEN! En dat maakt hen RASECHTE GELOOFSOPLICHTERS! Zie
dit artikel dat alles uitlegt over politiek en antisemitisme.
Nu blijkt dat een Israëlische politica ruiterlijk heeft toegegeven OP TELEVISIE dat de woordjes
HOLOCAUST en ANTISEMITISME worden gebruikt als Europeanen en/of Amerikanen teveel
vragen gaan stellen of kritiek beginnen hebben op Israël of de joden van alles de schuld beginnen
geven. Ook politieke debacles worden natuurlijk met de woorden antisemitisme en holocaust opgelost, zoals kontneuker Macron dat nu wil misbruiken om iedereen die een verkeerd woord op de
asociale media gebruikt volledig en levenslang te bannen. Lijkt het niet op INQUISITIE?

De korte film
Ik kon deze film niet zien op Youtube vanwege de CENSUUR die Youtube-Google hebben opgelegd waardoor deze uitspraak niet te zien is in de EU. Natuurlijk houdt het een ECHTE IT’er niet
tegen. Hoe moeilijk kan het zijn om de ganse gecensureerde klotenzooi van Youtube-Google te passeren? Dus heb ik deze gedownload en zodoende kunt u er hier in de EU ook naar kijken.

De houding van de (EU) politiek, wetenschap, religie, ‘geheime’ clubjes,
denktanks en bankmaffia naar mij toe is even beledigend als alle woorden die ik
gebruik om hun houding te omschrijven

