Etienne van Rattingen – natuurfilosoof

Filosoferen
Democratie is het grootste experiment op aarde en het volk is aan het verliezen omdat democratie is
omgevormd van een ‘land van het volk’ tot een ‘land van verraders en corrupte misbaksels’ die ons
alle rechten aan het afnemen zijn. In ons land zie ik dat iedereen zich alleen zorgen maakt om zijn
of andermans gevoelens. Mensen zouden beter weer gaan denken in plaats van voelen. En, wat voelen ze dan?
“Ik voel me niet goed!”
“Ik voel me niet op mijn gemak.”
“We hebben het gevoel dat … .”
Het grootste mankeren van onze corrupte ‘leiders’ is, dat ze meer om gevoelens geven dan om mensen hun gedachten en ideeën. Als gedachten en ideeën van het volk hen zouden interesseren was er
geen armoede, geen onrust, geen oorlog en geen terrorisme!
Wat ik denk is het volgende:
•
•
•
•

Wees bewust van je woorden, want ze worden daden.
Wees bewust van je daden, want ze worden gewoonten.
Wees bewust van je gewoonten, want dat wordt je KARAKTER!
Wees bewust van je karakter, want dat wordt UW LOT!

We worden wat we denken! Helemaal niet wat we voelen! En als u NIET denkt dan bent u HERSENDOOD! Ik denk echt dat ik het bij het rechte eind heb met alles wat ik beweer! Jullie moeten
een keer gaan beginnen met denken want dat is ONTWAKEN!
Denk een keer over deugdzaam. Ik zal u een duwtje in de rug geven.
Iedereen die deugdzaam is komt niet ver vooruit in onze wereld. Vooral niet als deugdzaamheid de
degens kruist met de verschillende criminele organisaties die door het leven gaan als deugdzaam.
De meeste zogenaamde deugdzame organisaties zoals regeringen, ministeries, politie, justitie, banken en verzekeringsmaatschappijen worden geleid door OPLICHTERS. Oplichters zijn personen
die ons vertrouwen, confidentie, veronderstellingen, steun en verwachtingen misbruiken. Als ze dit
continue doen, noemen we hen PSYCHOPATEN! Noem me één politicus of CEO van een bank of
een of andere hoge pipo van een ministerie, generaliteit van politie of leger die NIET voldoet aan
genoemde criteria! Dat gespuis loopt LOS en ONBEWAAKT ROND! Ze DENKEN dat ze alles te
vertellen hebben in dit land en over ons! Hiervoor maken ze steeds meer nieuwe wetten die ons
steeds meer zelfstandigheid en vrijheid afnemen. Vergeet nooit dat een wet niets méér doet dan iets
LEGAAL of ILLEGAAL maken. Dat heeft GEEN FLUIT met goed of fout te maken. Begin weer
voor uzelf te denken a.u.b.! Zet uw nietszeggende gevoel aan de kant.

Omdat zelfstandig denken cruciaal is om vrij te zijn

