Etienne van Rattingen

Vragen ‘zonder’ antwoorden

Inleiding
Kijk een keer rond. Alles lijkt andersom en ondersteboven te zijn. Artsen vernietigen gezondheid,
advocaten vernietigen rechtspraak, universiteiten vernietigen weten, de massamedia vernietigen informatie en religies vernietigen spiritualisme. In deze wereld wordt u samen met mij gedwongen
om te leven. We hebben er geen vat op want alles is in handen van ‘de politiek’ die ons heeft wijsgemaakt dat wij in ‘een democratie’ leven waarin ‘het volk’ zogenaamd ‘alles’ heeft te vertellen.
ZIJ maken ons wijs dat we de wereld waarin we leven allemaal samen inrichten. Maar als ik om
me heen kijk dan stel ik me echt serieuze vragen. Waar is iedereen mee bezig? Waarom is er zoveel
oorlog en geweld in de wereld die wij ‘samen’ hebben ingericht? Heb ik dan andere morele waarden
dan de mensen rondom me heen? Zijn mijn intenties dan zo bijzonder, wellicht uitzonderlijk? Ik
weet zeker dat de wereld waarin ik MOET leven niet aansluit bij mijn beleving.
Als je dan bovenstaande vragen stelt aan mensen rondom je heen, blijkt dat de wereld ook niet aan
hun wensen voldoet. De wereld waar zij in leven blijkt ook niet aan te sluiten aan de wereld waarin
zij willen leven. Een wereld zonder oorlog, armoede, onvrijheid en geweld. Ik sta dus niet alleen.

Conclusie
Tja, dan kun je alleen maar zeggen dat de wereld waarin wij GEDWONGEN worden te leven voldoet aan anderen hun normen. Waarschijnlijk politici en hun opdrachtgevers hun normen omdat
corrupte politici het volledige MANDAAT hebben gestolen van het volk door de democratie niet
voor de volle 100% door te voeren. Politiek correct wil dit zeggen: ‘de morele waarden van onze
huidige maatschappij zijn gebaseerd op anderen hun normen, niet op deze van de bevolking.’
Zou het kunnen zijn dat degenen die als ‘leiders’ aanvaard worden, en daarom door de meeste mensen
gevolgd worden, niet dezelfde waarden hebben als de meeste mensen? En dat de dingen die de mensen
onder aanvoering van die ‘leiders’ doen, niet hun eigen morele waarden weerspiegelen, maar die van de
‘leiders’?
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Het lijkt erop dat we met zijn ‘allen’ een wereld hebben gebouwd op ANDEREN hun normen en
waarden, niet? Een wereld waar het gros van de mensen zichzelf NIET in kunnen vinden. Een wereld die alleen zich alleen naar de zin ontplooit van onze ‘leiders’ en hun opdrachtgevers!
Volgens mij is het een waardeloze gedachte om een ‘leider’ klakkeloos te volgen. Hun waarden en
normen zijn NIET vergelijkbaar met de onzen. Ze naaien ons een ‘norm-aal’ oor aan als het HEN
uitkomt.

Misdadigheid
De grootste misdaden in de wereld worden niet begaan door mensen door de regels NIET te volgen, maar juist door mensen die de regeltjes tot in detail volgen. Zij zijn de mensen die bevelen volgen door bommen af te gooien en dorpen en steden volledig met de grond gelijk maken waardoor
genocide een feit is.
Elk land dat zich laat meeslepen in een oorlog haar regering bestaat feitelijk uit OORLOGSMISDADIGERS. Want genocide gebeurt terwijl u erop wacht. Het is de COALITIE die hieraan schuldig is in haar samenwerking. Dus, alle landen zijn OORLOGSMISDADIGERS! Dat maakt dat
ALLE NAVO-landen hun regeringen OORLOGSMISDADIGERS zijn, of niet? Hebben zij geen
GENOCIDE gepleegd en laten plegen onder de Syrische bevolking? Ik denk het wel! De NAVO
landen die ISIS hebben aangestuurd en geholpen met geld, opleidingen, wapens en materiaal zijn
Engeland, Frankrijk, Amerika, en de niet NAVO-landen Saoedi Arabië en Israël. Wat denkt u? Dat
zijn onze ‘VRIENDEN’. Wees gerust met zulke vrienden heb je helemaal geen VIJANDEN meer
nodig. Die bieden zich vanzelf aan. En dan stuurt onze regering ook nog wat waterpistooltjes en
versleten vliegtuigen daar naar toe? Om toch zeker te zijn dat we ook worden weggezet als TERRORISTEN? Want, laat ons eerlijk zijn. In hun zandbakken zijn WIJ de terroristen. Zij hebben olie
en verder niets. Wij hebben pretentie en veel wapens. Nooit is er door regeringen aan gedacht om
eens op niveau te gaan spreken met landen die olie in de bodem hebben en er ook beter van willen
worden? Moeten we dan alle olielanden blijven destabiliseren om hun olie te kunnen STELEN?
Besef goed dat in elk land er nooit een eerste eigenaar is geweest van wat dan ook. Wel een eerste
dief die het later en onder (gewapende) dwang doorverkocht aan anderen. Een land is van het volk
en ik ben van mening dat het land van elke inwoner is, niet van het ‘koninkrijk’ en ook niet van de
‘staat’. Want het volk is het koninkrijk en/of de staat! Mij blijft het eender of nu het koningshuis of
de staat de dief is, ik wil niet betalen voor de grond waar ik RECHT op heb, u wel? En let wel, op
dat stuk grond bent U en alleen U de KONING en BEVELHEBBER! Daar heeft zelfs het gerecht
met geen enkel bevel iets te zeggen. Daar mag u wapens dragen en iedereen, die uw grondgebied
zonder uw toestemming betreedt, afschieten. Ook de politie want zij hebben daar geen fluit te vertellen noch te zoeken. Dat geldt echter niet voor een stuk grond dat u heeft ‘gekocht’. Een ‘gekocht’
stuk grond met daarop een huis is nooit van u. In eerste instantie is het van de bank en tijdens alle
ongewettigde terugbetalingen mag u naast alle lasten ook alle kosten van het onderhoud dragen en
daarna is het via de belastingen gehuurd van de staat. Ja, dat is geen onzin. Ga het maar na bij een
EERLIJKE notaris of advocaat. Niemand heeft ooit bezittingen in deze westerse door ROTH-
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SCHILD gedomineerde BANANENREPUBLIEKEN waar (verkozen) regeringen hun KONTENNEUKERS zijn en waar zij dan ook de ROTHSCHILD FAMILIE hun ‘wetten’ hebben geïmplementeerd! Inclusief de ‘HOLOCAUST’ wetten zodat u nooit de holocaust zou kunnen en mogen
ontkennen. Waar is dan zomaar ineens uw eigen mening naar toe? Die is verdwenen met de KONINGSKWESTIE die nog steeds niet door het Grondwettelijk Hof is opgelost zoveel jaar na dato!
Een koning die niet moest aftreden is een regent. Alle wetten in die tijd ondertekent door prins
regent Karel zijn allemaal ongeldig. De troonsopvolging van Boudewijn en alle door hem ondertekende wetten ook. Dat heeft een grote invloed van oa het ontstaan van de EU en heel veel andere
zaken zoals verdragen die zijn ondertekend door Boudewijn tijdens het leven van koning Leopold 3.
Ik kan geen meester aanvaarden want dan ben ik niet vrij. Ik wijs elke staat en regering af omdat ze mijn volledige vrijheid ondermijnen! Ik gehoorzaam aan niemand dat is mijn RECHT!

http://johnkaminski.org/
Born free, your destiny. Living free is not. Dying a free man is your duty!!!

https://youtu.be/ON7-863GkIU
https://youtu.be/k6_QUhUPrF4
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