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Ongefundeerde hysterie
Amerika lijkt steeds meer op een psychiatrisch gesticht waar
serie- en massamoordenaars de dienst uitmaken
Inleiding
Admiraal Philip Davidson heeft het Amerikaanse Congres gewaarschuwd dat China de grootste
voortdurende dreiging voor Amerika is. En senator James Inhofe waarschuwde dat China zich aan
het voorbereiden is op de derde wereldoorlog. Laat ons eerlijk zijn, het Amerikaanse Congres waar
alle uitgebluste en omgekochte Deep State lullen de scepter zwaaien is DOOD! Ze krijgen er geen
enkele wet nog door en nu verdoen ze daar hun tijd met de verkoop van wat ophitsende zever.
Ze hebben er een nieuwe wet door proberen te drukken na de zever die ze daar dagenlang hebben
verkocht om Rusland hun banken en energie-industrie nog wat meer te sanctioneren. Ik hoop dat de
EU kontenneukers van Deep State hier niet in meegaan, want dan kan het zijn dat we hier werkelijk
voor het einde van de winter in de kou gaan zitten. Natuurlijk alleen degenen die CV hebben en verder geen mogelijkheden tot het plaatsen van een kachel omdat schoorstenen zogenaamd niet in moderne huizen passen! Aan de andere kant, als Europa in de kou komt te zitten voor de verkiezingen
van mei, dan plegen de EU landen politieke ZELFMOORD! Dus, als ze de kontenneuker uit gaan
hangen zal het na de verkiezingen zijn!
Door al het gezeik en gezever van de Amerikaanse uitgebluste politieke zakkenwassers voelt China zich in een onveilige situatie komen. Rusland heeft China al alle hulp aangeboden die het denkt
nodig te hebben. Zo heeft het ook haar nucleair arsenaal aangeboden. De Russische industrie zal
idem met sprongen vooruitgaan nu. Dus, Amerikaanse en Europese kontenneukerssancties tegen
Rusland zullen ALWEER GEEN ZAK uithalen.

Het lijkt erop dat onze westerse landen worden geregeerd
door een stelletje uitgebluste ZELFMOORDTERRORISTEN
die er om vragen allemaal de laan uitgestuurd te worden!

De verkiezingen komen geen dag te vroeg als je
het mij vraagt!
De houding van de (EU) politiek, wetenschap, religie, ‘geheime’ clubjes,
denktanks en bank maffia naar mij toe is even beledigend als alle woorden die ik
gebruik om hun houding te omschrijven

Etienne van Rattingen

De ‘visie’
Een handelsoorlog is dikwijls in een echte oorlog ontaard. China heeft afzetgebieden nodig om
zijn bevolking en exploderende industrie te onderhouden, en Amerika heeft minder goedkope import nodig om de Amerikaanse industrie in het land weer op gang te krijgen en te houden. Beiden
hebben dus een reden om hun industrie te beschermen. Maar of een oorlog een adequate oplossing
gaat bieden is zeker de vraag. Dat een stelletje Rothschild kontenneukers in Amerika oorlog willen,
is natuurlijk geen reden om een oorlog te beginnen. Want, als je nu even voor jezelf gaat denken
dan is dat EXACT HETZELFDE ALS ZELFMOORD PLEGEN!
Rusland biedt haar volledige nucleaire arsenaal aan China om te helpen in een eventuele oorlog
tegen Amerika. Wel, dan ligt Amerika in puin. Hoe dan ook! China haar nauwelijks 300 atoomwapens zullen niets opleveren tegen de 6.550 atoomwapens die Amerika bezit. Maar tel daar de 7.000
nucleaire wapens van Rusland nog even bij, en het automatische ‘trekkersysteem’ dat Rusland heeft
ingebouwd, dan blijven de atoomwapens van Rusland op Europa en Amerika neerdalen ook als
Rusland en China beiden compleet vernietig zouden zijn. Het is een niet te stoppen systeem.
Maar, dat is niet aan de orde. Amerika zal vernietigd worden als het land maar één verkeerde
beweging maakt in de richting van China.
Sinds de Russische revolutie, betaald en opgezet door de Rothschilds en Rockefellers en ook door
hen bekostigd, zijn zionistische joden en hun KONTENNEUKERS VERANTWOORDELIJK geweest voor het uitmoorden van de Tsarenfamilie en het in stand houden van zowat alle oorlogen en
conflicten in de wereld. Dus, anders gezegd we leven al 100 jaar onder het juk van de ZIONIST, die
wordt gecontroleerd door de JEZUÏET! Hier wat lectuur over de Rockefellers. Hoe ze de moderne
‘geneeskunde’ hebben geïnstalleerd, en hun doopzeeltje.
Trump had dat al door vanaf het begin en moest de 45 jaar oude visie van OORLOGSMISDADIGER Kissinger doorbreken. Hij wilde dat Rusland en Amerika twee grootmachten werden die elkaar zouden aanvullen in positieve zin. Beiden zouden dan de groeiende economie en vooral oorlogsindustrie van China in balans kunnen houden. Maar omdat Trump steeds maar weer wordt lastiggevallen door Rothschilds Deep State in de verwezenlijking van de GEK van Clinton, moet hij
aan de ene kant zijn strategie verdedigen en aan de andere kant zijn presidentschap tegen de
KLOOTZAKKERIJ van Deep State. Tot nu toe zijn alle aantijgingen vals gebleken en het is bijna
onmogelijk dat zo’n leugenaar, oplichtster en compleet ZOT WIJF nog in de senaat zit en iedereen
blaasjes kan wijs maken. Zelfs het e-mail ‘schandaal’ was opgezet spel en wijst nu in haar richting.
Wellicht zou het beter zijn dat deze AMERIKAANSE POTVERTEERDERS, verantwoordelijk
voor alle oorlogen waar Amerika in verwikkeld was en is, hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld
om de $22 biljoen door hen veroorzaakte staatsschuld terug te betalen ipv sancties af te roepen tegen Rusland.
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De sancties tegen Rusland houden geen steek. Want door de Russische hulp aan China heeft China
nu haar deuren geopend om alle Amerikaanse boeren die geëmigreerd zijn naar Rusland, hun voedingsproducten te importeren.

In de EU
Amerika is te ver gegaan. Ze hebben geprobeerd de EU te chanteren en dat is hier in het verkeerde
keelgat geschoten. Laat ons eerlijk zijn, vooral Duitsland werd gechanteerd. Waarom? Omdat Duitsland de gastoevoer vanuit Rusland wil behouden! Ondanks alle EU beloftes, blijkt dat ieder land in
de EU haar eigen koers vaart. De EU is GEEN EENHEID! Daarnaast heeft de EU Amerika uitgeroepen tot de ergste FINANCIËLE TERRORIST ter wereld! Ook zit de EU nu achter alle Tech
Reuzen die oneerlijke concurrentie bedingen.

Morgen gaan we een keer kijken naar
het gezeik tussen Pakistan en India.
Wellicht is water daar de aanleiding voor het conflict en het
zat er al jaren aan te komen!
HET GEVAAR! Amerika zal India beschermen en China zal Pakistan beschermen. De uitkomst
KAN de start van een derde wereldoorlog zijn. En dat vanwege water? De wereld is ECHT GEK!
Wat de ‘OPWARMING’ van de aarde betreft: Het sneeuwt in HAWAII!
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