Etienne van Rattingen – medisch antropoloog

Ik ben geen volgzaam schaap uit de kudde. Ook ben ik geen herder. Men kan me vergelijken met de herdershond die de volledige kudde probeert te
beschermen tegen alle wolven. Maar als onze ‘herders’ corrupt zijn en de wolven vrije toegang geven tot de kudde zullen er slachtoffers blijven vallen
omdat ik niet ieder schaap kan beschermen. Ergo, ik kan zelf het slachtoffer worden!

Mijn kerst- en nieuwjaarsboodschap
Mijn grootste droom is om in een wereld zonder oorlog, terrorisme, corruptie en fraude te leven. Natuurlijk weet ik ook
dat misdaden niet zijn uit te sluiten. Maar het is voor mij onbegrijpelijk dat degenen die we zouden moeten kunnen ver trouwen de ergste misdadigers zijn. Daarom sta ik op! Daarom wil ik iedere argeloze burger beschermen tegen de regerende, wetenschappelijke en financiële klucht die hun macht ontlenen aan misdaden. Erger nog. Ze kunnen alleen blij ven bestaan vanwege hun misdaden. Hun wapen is de LEUGEN! De leugen is door hen Public Relations gedoopt waarmee ze uw vertrouwen kopen en beschamen. Nieuwszenders en kranten zijn door hun luiheid en politieke kleuren voor
70% gevuld met dit soort PR leugens en de rest van het ‘nieuws’ is te nemen met een grote korrel zout.
Voordat ik de IT wereld indook, waar ik werkte voor militaire, politieke en later ook voor financiële industrieën, was ik
werkzaam als alternatief genezer. Antropologie had ik aan de wilgen gehangen omdat ik niet één van de onnozelaars
wilde zijn die de leugen Piltdown Man moest blijven verkondigen om de Zionisten, vooral de Joodse tak hiervan, in de
kaart te spelen om alle Gojim te laten af stammen van de AAP! (om dit te begrijpen moet je hun verwerpelijke TALMOED lezen) Darwin is voor diezelfde kar gespannen en even ongeloofwaardig als de fraude en corruptie met de Piltdown Man. Als evolutie bestaat zoals iedere Darwinist ons wil doen geloven heb ik wat vragen: waar zijn de tussen soorten? Waarom leven ze niet meer tussen ons? Want als EVOLUTIE bestaat zoals u verkondigt, dan houdt de evolutie
toch nooit op? Dan leven ze toch nog? Hier op aarde! Waarom graven jullie dan in de grond, ONNOZELAARS! Het
zegt me dat wetenschappers even goedgelovig zijn als de grote massa, dom gehouden als de grote massa, of als ze beter
weten, even corrupt en frauduleus als politici en degenen die aan deze harlekijnen hun touwtjes trekken!
Nadat ik me volledig had ontschoold, verfoeide ik in eerste instantie de ganse academische wereld waarbij ik zwoer hen
met alle macht die ik als individu zou (kunnen) ontwikkelen tegen te werken en hun imbeciliteit bloot te leggen. Ook
ging ik steeds vaker filosoferen over het voorkomen van oorlogen, financiële ellende en wat daaruit voortkwam zoals zo
ongeveer alle MISDADEN, terwijl de echte MISDADIGERS, degenen die door hun kortzichtigheid en vorming door
VERPLICHT onderwijs niet normaal of realistische kunnen denken voor zichzelf, alles veroorzaken!
Ik weet dat u me waarschijnlijk voor een idioot aanziet. Wel ik vraag u vriendelijk om al het gezwam over de start van
het nieuwe jaar met goede voornemens eens te beginnen met een echt GOED voornemen. Uzelf ontscholen. Dat kan gemakkelijk, geloof me. U hoeft niets anders te doen dan drie ‘verboden’ boeken aan te schaffen. Ze zullen u van A tot Z
uitleggen wie uw WERKELIJKE DOODSVIJANDEN zijn in deze wereld. Tegelijkertijd weet en beseft u ook waarom
ik iedereen IDIOOT en IMBECIEL durf te noemen en wat VERPLICHT ONDERWIJS veroorzaakt!
U begint met: ‘The Lords of Creation’ over de klootzakken die ECHT alles te zeggen hebben in de wereld. Dan leest u
‘Blowback’, de ECHTE geschiedenis van de tweede wereldoorlog en tot slot leest u ‘The Phoenix Program’ waarbij u
nadien weet wat politici, wetenschappers, militairen, geheime diensten, artsen, psychiaters en ziekenhuizen u in het geniep allemaal aandoen. Daarna staat u aan het begin van een compleet nieuw levenspad!
Veel sterkte met de waarheid!

Politiek, financiën, onderwijs, wetenschap, alles is (sub)cultuur!

