
ETIENNE VAN RATTINGEN

Ik ben het beu!

Helaas leven we in een wereld van heersen en verdelen.

Verdeeld in landen, die weer verdeeld worden door verschillende religies.

Door politieke partijen, door sociale klasse, kleur, geaardheid, voetbalclubs,
provincies etc., etc.

Dit maakt het mogelijk dat er een relatief kleine groep “personen” In staat
zijn, een hele grote massa mensen onder controle te houden.

Daarnaast heeft de technische ontwikkeling van het volgen van mensen via bijv
satellieten, camera’s, sociale media ook een enorme vlucht genomen.

De vergaande bevoegdheden van bv de AIVD om iedereen te kunnen terroriseren en
te volgen doen daar geen goed aan.

Waarom mogen deze als ze maar denken dat er één terrorist in de buurt woont, de
gehele wijk aftappen? Dus ook gewoon huiskamer gesprekken!!!

Zelf ben ik er van overtuigd dat een Rus niet beter of slechter is dan een Ame-
rikaan. Dit geld net zo voor een Europeaan , Afrikaan of iemand uit Australië,
en ga zo maar door.

Het is de media, de staatspropaganda die hele bevolkingsgroepen tegen elkaar
opzetten door opzettelijk verschillend nieuws naar buiten te brengen om bijv
angst te creëren.

Goed voor de wapenverkoop tbv het leger, marine en luchtmacht! En dan kunnen ze
deze aankoop via onze corrupte, en liegende politici verantwoorden.

Terwijl wij in dit ‘welvarend’ landje worden overspoeld met voedselbanken.

De lage landen waar de gulden en de frank verdwenen en de euro door onze strot
werd geduwd.

Eén Europa, maar indien het er echt op aan komt elk land zijn eigen regels in-
voerde zoals voor corona om eens wat te noemen.

De grenzen ineens dicht of juist open gooien.

Een avondklok instellen maar tegelijkertijd de scholen open gooien.

Waar mondkapjes niet nodig waren omdat ze er simpelweg niet op voorraad waren.

Een wereld waar een paar procent van de “mensen’ 96 procent van het kapitaal
bezit?

Een wereld waar robots, robots kunnen maken, waarin we kunnen klonen en gene-
tisch materiaal manipuleren.

Een wereld die NIET overbevolkt is maar waar onze aarde hard achter uitgaat
door de vele vervuilende bedrijven om alles door te laten gaan. Overbevolking is
een leugen omdat je de ganse wereldbevolking compleet kwijt kan op 2% – 5% van
deze aarde!

Daarom is aan ons, het volk, de burgers van de gehele aarde de oorlog ver-
klaard, door een klein groepje mensen die al zoveel geld hebben.
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Stelt u zelf de vraag als u zoveel geld had, zou u dat af laten pakken?

Vraag: hoe ver zou u gaan om uw geld en uw naaste te beschermen?

Denkt u hier eens rustig over na. Bespeurt u ook een vorm van ontevredenheid
bij deze groep rijken en hun marxistische politieke volgelingen?

Dit geeft aan hoe complex het is om deze groep te bestrijden.

Ze hebben overal een vinger in de pap en houden hier altijd de totale controle
over.

Deze mensen trouwden vroeger zelfs met hun eigen familie om het vermogen let-
terlijk in de familie te houden.

In theorie is de big reset, waar de allerrijksten al meer dan 40 jaar mee bezig
zijn, niet te stoppen.

In de praktijk is het 2 voor 12.

Ze hebben niet zoveel personen meer nodig.

We zitten in een oorlogmandaat waaraan we alleen als we massaal in opstand zou-
den kunnen komen nog iets kunnen veranderen.

Eén vuist maken met elkaar.

Een hele grote groep gelooft heilig in het 20.00 uur journaal, ons koningshuis
en de schijndemocratie waarin we leven.

Daarnaast is er een grote groep die het wel interesseert maar tja morgen om
18.00 is er Ajax tegen Feyenoord, de Olympische spelen etc. Dus, dan komt het
net effe niet uit.

En dan is er ook nog de sociale media die worden beheerst door deze groep welke
ons, het volk, de oorlog heeft verklaard.

Dus hoe kun je communiceren en zoveel mensen mobiliseren zonder dat deze “men-
sen” dit weten?

Dan hoe weet je wie?

Waar?

En hoe?

Dit tuig aan te pakken?

Mijn advies is, mensen wees wijs en alert en deel niet zomaar alles wat je
leest.

Ga ondergronds en alleen mondeling dingen doorgeven, zonder telefoons etc in de
buurt.

Schrijf het op laat het lezen en verbrand het gelijk na het lezen.

Ontwikkel een eigen taal zodat geen enkele buitenstaander weet waarover het
gaat.

Vraag je zelf af wat ze in de ruimte aan het bouwen zijn.

Waarom is Mars ineens zo in trek?

Willen de hufters daar naar toe om weer van vooraf aan te beginnen om de vol-
gende planeet te kunnen overheersen?
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Om lekker door te gaan en weer een planeet te verkloten omdat het zo heerlijk
verslavend is?

Wie zal het zeggen?

Zelf zal ik wel een verwarde man zijn, paranoïde en als ze me serieus nemen een
gevaar voor de samenleving. De wetten om me op te laten nemen in een psychiatri-
sche kliniek onder het mom van ‘een gevaar voor de gemeenschap’ zijn al goedge-
keurd door deze malloten!

Het mag dan zo zijn maar weet zeker dat er miljoenen mensen zijn op deze zwe-
vende steen die het zelfde syndroom hebben en zich toch gaan verenigen hoe dan
ook.

Deze gaan strijden voor hun vrouw, man, kinderen, kleinkinderen, andere gelief-
den, dieren, principes of wat voor reden dan ook.

De revolutie komt en kan niet via de sociale media worden tegengehouden!

Maar we vinden een andere manier om dit tuig te stoppen en te berechten met
naar mijn inziens maar één passende straf.

Ik weet dat het niet slim is om dit te plaatsen maar doe het toch, onder het
mom liever staand te vechten dan knielend te leven.

De bruikbare idioot zal zijn stem laten klinken en binnen een aantal dagen zal
ik wederom mijn mening geven.

Geef nooit op want mocht het even niet lukken, zie het niet als falen.

Zie het als één stap dichterbij die poging waarin het wel zal lukken.
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