Etienne van Rattingen – natuurfilosoof

Open brief aan alle (zelfmoord)terroristen

Vinden jullie het niet zonde om zelf het leven erbij te laten als jullie ergens in Europa een aanslag
plegen? Na de aanslag in de Brusselse metro en Zaventem heb ik geprobeerd me in jullie schoenen
te verplaatsen. Nu moet je weten dat ik Katholiek ben en het verboden is voor ons om zelfmoord te
plegen. Ik vroeg mezelf af hoe dat bij Moslims is 'geregeld' en ging op zoek en vond een zeer mooie
website van de UGent http://www.cie.ugent.be/bogaert/bogaert32.htm waarin in feite alles wordt
uitgelegd. Wellicht moet u dat ook eens lezen voordat u weer grote aantallen onschuldige mensen
gaat vermoorden. Ik denk zelfs dat u kunt fluiten naar uw 72 maagden.
U wordt geronseld om te sterven als 'MARTELAAR'? Lees de Koran: «In de godsdienst is er geen
dwang.» (Koran, 2:256) Geen enkele persoon heeft het recht dit van u te eisen.
Moslims zijn niet verzekerd van een plaats in het paradijs - als ze zich misdragen gaan
ze net zo goed naar de hel - terwijl joden en christenen die zich aan de voorschriften van
de aan hun profeten geschonken openbaringen houden en goede daden verrichten,
volgens de islam tot het paradijs kunnen toegelaten worden.
«Zij die geloven, zij die het jodendom aanhangen, de christenen en de sabiërs die in God en de
laatste dag geloven en die deugdelijk handelen, voor hen is hun loon bij de Heer en zij hebben niets
te vrezen noch zullen zij bedroefd zijn.» (Koran 2:62)
Ik begin me serieus af te vragen of degenen die jullie ronselen geen verborgen agenda hebben. U
ook niet?
Jihad betekent niets meer of minder dan ernaar streven het goede te doen. Jihad is een
zaak van elk moment van de dag. Bij elke keuze die men maakt in het leven, kan men
het goede of het slechte kiezen. Jihad betekent dat men kiest voor het goede. Wanneer
een bejaarde dame op een volle bus stapt, kan men blijven zitten of kan men zijn plaats
afstaan. Wie dat laatste doet, is een mujahid - iemand die jihad bedrijft, ernaar streeft het
goede te doen. Vrije tijd kan men gebruiken om te gaan fuiven, of om zich in te zetten
voor de zwakkeren in de samenleving. Wie dat laatste doet, is een mujahid.
In veruit de meeste gevallen evenwel heeft jihad niets met oorlog te maken en is geweld
zelfs verboden. [20] Met terrorisme heeft jihad niets van doen. Islam verwerpt
terrorisme als een misdaad tegen de samenleving. Terrorisme is ten andere één van de
weinige misdrijven waarvoor volgens de islam de doodstraf kan uitgesproken worden.
[21]
Zijn er mensen die zichzelf moslim of zelfs jihadi noemen en zichzelf opblazen om
daarbij burgerslachtoffers te maken? Ja. Handelen zij volgens wat bij zeer ruime
meerderheidsopvatting de koranische boodschap is? Ondubbelzinnig: neen.
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«De eerste persoon die op Oordeelsdag ongunstig beoordeeld zal worden, is de valse martelaar. Hij
wordt voorgeleid, en de beloningen die hij gekregen zou hebben en die hij herkent, worden hem getoond. Dan vraagt God hem: "Wat deed je om deze beloningen te krijgen?" Hij antwoordt: "ik
streed omwille van U tot ik de marteldood stierf". Dan beveelt God: "Je liegt! Je streed opdat de
mensen zouden zeggen: 'Wat een dapper man!' En dat zeiden ze ook in deze wereld [m.a.w.: je kreeg
al wat je wou]". Dan wordt het bevel gegeven dat deze persoon op zijn gezicht naar de hel gesleept
wordt.» (Muslim)
Weet u, we zijn, en worden nog steeds, overspoeld door miljoenen moslimvluchtelingen in Europa.
98% van hen zijn mannen die hun vrouw en kinderen in de steek hebben gelaten om hier een beter
leven te zoeken. Hun vrouwen en kinderen trotseren daar in jullie zandbakken de wat-voor-oorlog
eigenlijk? Waar gaat dat over? Wie is dat begonnen en waarom? Wie heeft jullie van geld en wapens
voorzien? Zouden jullie die extreme lafaards niet terecht moeten stellen? Waarom onschuldige burgers die nergens iets mee te maken hebben doden hetgeen door de Koran wordt verboden?
«Iemand die gedood wordt wanneer hij zijn bezittingen verdedigt is een shaheed, iemand die gedood wordt wanneer hij zijn bloed verdedigt is een shaheed, iemand die gedood wordt wanneer hij
zijn godsdienst verdedigt is een shaheed, en iemand die gedood wordt wanneer hij zijn familie verdedigt is een shaheed.» (saheeh, Abu Dawud, at-Tirmidhi, an-Nisaa`i en Ahmad van Sa’eed bin
Zaid)
Hebben de 'vluchtelingen', volgens jullie Heilige Boek eigenlijk LAFAARDS, niet eerder de dood
verdient dan onschuldige burgers in Europa?
«Op een dag vroeg de Profeet: "Wie noemen jullie zelf martelaars?". De mensen rondom hem antwoordden: "Diegenen die gedood worden door een wapen." Zijn reactie hierop was: "Er zijn er
veel die gedood worden door wapens, en ze zijn geen martelaars; er zijn er veel die in hun bed sterven, maar die beloond worden met de zegeningen van de siddiqs (de eminent oprechten) en de marterlaren" » (al-Isfahani 8, 251)
«Een hypocriet, die jihad doet met zijn zelf en zijn bezit, tot hij tegenover de vijand staat en strijdt
op het pad van God tot hij gedood wordt, hij zal inderdaad in het Hellevuur zijn. Waarlijk, het
zwaard wast Al Nifaaq (hypocrisie) niet weg". »(Ahmad, met een hasan keten, en Ibn Hibbaan, geklasseerd als saheeh)
Zaak is evenwel dat alleen God in de harten van mensen kan kijken, dus weet alleen God wie de hypocrieten zijn. Per extensie, weet ook alleen God wie de echte martelaren zijn. En dat wil zeggen
dat u, ZELFMOORDENAARS, nadat u zich zo 'moedig' hebt opgeblazen onder al deze onschuldigen, bij uw GOD zult moeten pleiten en de kans 100% is dat u zonder meer naar de hel gaat.
Wat ik ook niet begrijp is het volgende. U strijdt in Syrië tegen het regime, wij ook. Het is pas om geslagen toen u als 'vrijheidsstrijders' onschuldige burgers en kinderen ging gebruiken als schild om
aanvallen op uzelf te voorkomen nadat Rusland u begon aan te vallen. Terwijl uw grootste vijand in
het midden oosten Israël is waar u nauwelijks 300 kilometer van bent verwijderd, komt u naar Euro-
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pa over, een afstand tussen 2000 en 3000 kilometer om hier drukbezochte openbare gebouwen in de
lucht te blazen. Iedereen wil vrede! Volkeren willen vrede. Het terechte onaangename is dat we geregeerd worden door een stelletje 'verkozen' bandieten en dieven die door banken en grote bedrijven
worden opgedragen te doen wat deze bedrijven willen dat ze doen. En, dat is de oorlog in stand
houden.

Indien u toch Europa wil blijven belagen
Doe dan het EU volk een plezier. Wilt u de oorlog echt stoppen? Blaas dan regeringen op en ook
alle regeringsgebouwen in België want die zijn toch niet meer van het volk maar door een vroegere
regerende politieke idioot verkocht aan een buitenlandse opkoper waar we ze nu van huren. En, behalve Wetsraat 16, is er geen enkel ministerie beschermd. Trouwens dat pistool aan nummer 16 is
wellicht niet eens doorgeladen waardoor ik niet echt van bescherming zou kunnen spreken.
Vergeet ook niet de EU gebouwen eens grondig schoon te maken. Wat ik nog steeds niet begrijp is
het volgende: een van de pipo's die Zaventem opbliezen was schoonmaker bij de EU. Waarom heeft
hij zichzelf niet met kar en al op een drukke dikke nekken afdeling aan het Schumanplein in de
lucht geblazen? Dat was pas echt nieuws geweest. U moet weten dat alle zelfde en terugkerende
nieuws danig afstompend is.
“Aha, een paar idioten wilden weer 72 maagden,” dat soort zaken wordt er nu nog gedacht. Maar
het brengt zelfs geen echte woede meer omhoog. Misschien nog wel als het in ons eigen land zou
gebeuren. Maar hoe frequenter zoiets voorkomt hoe gemakkelijker we er mee omgaan. En tenslotte
zullen zelfs deze acties geen donder meer uithalen en sterven jullie voor NIETS! En, die grens nadert, geloof me.
Jullie zijn door de oorlog zo ontzettend afgestompt dat jullie geen andere uitweg zien voor een beter
leven dan je eigen leven te geven. Wij horen en zien zelfmoordacties nu zo vaak op radio en televisie dat het gewoon nog een gesprek van een paar minuten op gang brengt. Dit heet een patstelling.
Jullie denken te sterven voor de goede zaak en wij denken dat jullie compleet geestelijk gestoord
zijn om jullie leven te geven voor een zaak die ons niet eens aangaat.
Volkeren willen vrede. Er wordt onder volkeren ontzettend veel over vrede gesproken. Geen enkel
volk is ooit een oorlog gestart. Daarvoor zijn er politici. En die klootzakken hebben nog nooit naar
het volk geluisterd. Ze luisteren alleen naar banken en multinationals want die worden alleen maar
beter van oorlog! Volg het geld en de ware misdadigers zullen te voorschijn komen. Neem mijn raad
aan. Wilt u een vrije wereld, compleet zonder oorlog? MAAK HEN DAN AF! Dat zal zowel u als
ons een plezier doen. Ik denk dat het aan de gewone mensen is om een nieuwe wereld te scheppen.
Een wereld totaal ontdaan van: hypocrisie, artificiële toestanden, censuur, allerlei wetten die onze
persoonlijke vrijheden ondermijnen, totalitaire controle, politiestaatachtig politiehandelen, politici
die het volk beliegen, bedriegen en bestelen, EU fascisme en al dat soort zaken.
Ik ben zeker dat we er samen iets van kunnen maken zonder dat we allerlei vreemde politieke
snoeshanen en rijke, machtige oproerkraaiers de teugels in handen moeten geven!
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De EU is een kolonie van de VS
De EU wordt geregeerd door mensen die totaal zijn gekocht door Amerika. Het beste voorbeeld is
wel de complete vernietiging van het meest moderne en ontwikkelde land in Afrika, Libië, dat op
bevel van Obama door Frankrijk volledig terug naar de middeleeuwen werd gebombardeerd. Direct
hadden we honderdduizenden vluchtelingen die de Middellandse Zee overstaken, in volgepakte veel
te kleine bootjes, waarbij velen het leven lieten. Iedere IDIOOT had zoiets kunnen voorspellen.
Geen enkele leeglopende, parasitaire EU politicus deed een poging alles te voorkomen.
– Feitelijk hebben alle Obama oorlogen (Libië, Syrië, Afghanistan, Irak, Jemen, Somalië, Pakistan)
correct hetzelfde laten zien. Grote menigten vluchtelingen. Tel daar de chaos in Egypte en Mali bij
op, samen met de armoede in compleet Afrika en dan aanschouw je een niet te stoppen massa exodus van vluchtelingen. –
Alsof dat nog niet genoeg was pleegde de EU politieke en economische zelfmoord door toe te staan
aan SOROS en Amerika Oekraïne te doen exploderen in een burgeroorlog waarin 45 miljoen mensen werden betrokken die de ganse economie vernietigde en een bonafide NAZI regering aan de
macht bracht. Ook deze optelsom hadden onze EU politici zelfstandig kunnen maken, natuurlijk.
Maar om zeker te zijn van de economische zelfmoord haalden de EU bureaucraten nog een tweede
zelfvernietigingspoging boven tafel. Ze riepen sancties af tegen Rusland, hoewel Rusland niets te
maken had met de ganse toestand in Oekraïne. De EU economie verloor nog meer en Rusland begon zichzelf te voorzien van de producten die ze normaal aankochten in Europa.
Europa is na de tweede wereldoorlog niets anders geweest dan bezet gebied door Amerika en Groot
Brittannië in het westen en door Rusland in het oosten. En geloof me er was geen verschil van leven
in de landen van het Warschau pact dan deze in het westen van Europa onder het regime van
VS/GB. Alles ging gewoon wat langzamer. Maar er is geen enkel verschil tussen communisme en
socialisme. De communist zal totalitaire gehoorzaamheid afdwingen door revoluties en standrechtelijke moordpartijen. Socialisme via prietpraat en verkeerde beslissingen van gekochte politici. Het
een werkt snel, het andere duurt langer maar het resultaat is hetzelfde. TOTALITAIRE CONTROLE
EN GEHOORZAAMHEID!
Onze toekomst is gelijk aan deze van de Sovjet Unie in 1991. We zijn een kolonie van de VS en dit
land staat economisch volledig op instorten. We zullen dus mee ten onder gaan. Laat ons hopen dat
Rusland niet rancuneus is en niet hetzelfde in Europa gaat uithalen wat VS/GB hebben uitgespookt
in oost Europa en de Sovjet Unie.
Wat ons nog zou kunnen redden zijn politici met ballen. Maar ik denk dat die in Europa niet bestaan!
Zo niet moeten we maar vertrouwen op de zelfmoordterroristen nadat ze deze brief hebben gelezen.
Hopelijk brengen zij een politieke schifting teweeg!
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