Etienne van Rattingen

Trump tegen de SOCIALISTEN
Europa moet kiezen tussen Amerika of China
Mike Pompeo kwam vorige week even bij de EU langs met bovenstaand bericht. De EU watjes
vielen zowat van hun stoel. Ze haten Trump en voelen niets voor China. En wat doet Trump, die zet
de EU Sissi's alweer voor het blok.
Even wat data op een rij.
23/01/2017: Trump stapt uit het Trans-Pacific Partnership
05/08/2017: Trump ondertekent het Parijse klimaatakkoord niet. Volgens hem is het pure oplichting om de mensen nog wat meer geld uit de zakken te slaan. (En, dat is waar en TE BEWIJZEN
tegenover alle modellen, hersenspinsels en computerspelletjes van de corrupte en omgekochte
IPCC leden. Deze oplichters werken feitelijk voor de GEF bank van ROTHSCHILD! En de
GROENE MAFFIA en al hun papegaaien en wetenschappelijke kontenneukers doen mee omdat
ze geen HERSENEN hebben en geen feiten (durven) kunnen achterhalen!)
12/10/2017: Trump trekt zich terug uit de VN Educatief, wetenschappelijke, en culturele organisatie na een dispuut wat betreft de Palestijnen omdat deze een stem hebben als onafhankelijke staat.
(Dit zint me niet en het kan dat Trump de zionisten zoet houdt of hun kont neukt!)
06/12/2017: Trump kondigt aan dat de VS zijn ambassade in Israël naar Jeruzalem zal verplaatsen.
(Dit zint me niet en het kan dat Trump de zionisten zoet houdt of hun kont neukt!)
17/01/2018: Trump halveert de fondsen voor de VN afdeling Werk agentschap voor de Palestijnse
vluchtelingen om op deze manier de Palestijnen weer aan de vredestafel te krijgen. (Ik denk dat
Trump een keer met mij moet komen praten want hij weet niet wat er speelt of hij neukt de kont van
de zionist! De Israëlische zionist is een massamoordenaar en genocidepleger! Is dat zo moeilijk te
begrijpen? Nog geen bewijzen genoeg om deze oorlogsmisdadigers voor het Internationaal Gerechtshof te dagen of is dat daar ook een zionistische kontenneukersbende?)
08/03/2018: Trump introduceert 25% extra belastingen op staal en 10% op aluminium en begint
zo een handelsoorlog met de EU en China. (Een reden om voor China te kiezen)
08/05/2018: Trump trekt zich eenzijdig terug uit het Nucleaire akkoord met Iran. De EU staat nog
maar een keer in haar onderhemd!
Maar je moet natuurlijk de Trump strategie proberen te begrijpen. Dat is belangrijk om zijn koers
uit te kunnen stippelen, de weg die hij gaat volgen. Alleen ben ik nog zeer onzeker wat betreft zijn
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gedoe met Israël en gekeerd tegen de Palestijnen wiens land de zionisten nu al voor meer dan de
helft hebben GESTOLEN! (Er zijn heel veel boeken geschreven over joden, Israël en zionisten. De
bekendste zionisten familie is zeker de bankmaffiafamilie Rothschild. We handelen nog steeds met
HUN schijtpapier. Want wat iedereen ‘geld’ noemt is in feite valuta, een papieren vervanger van
ECHT GELD. ECHT GELD IS NOG ALTIJD GOUD EN ZILVER! Maar, waar is al het goud en zilver naar toe? Dat ligt niet meer in Fort Knox! Waar is al het goud naar toe dat Hitler heeft gestolen
van elk, door zijn leger, verovert land? Toen gingen de grenzen van het ‘neutrale’ Zwitserland wel
open om de goudkonvooien en treintransporten te laten passeren in de richting van Bazel, waar de
BIS haar hoofdkwartier heeft! Tja, en ALLES is te bewijzen. ALLES IS AL NEERGESCHREVEN!
Er zijn zelfs foto’s van!)
En nu staat dus ook het NAVO-lidmaatschap op springen. De jaarlijkse veiligheidsvergadering in
München waar de NAVO haar objectieven en missies worden vastgelegd was verleden week ONTZETTEND druk bezocht door 35 premiers en presidenten, 50 ministers van buitenlandse zaken, 30
ministers van defensie en zeker 600 politici, ‘experts’, mensenrechtenactivisten en internationale
zakenmensen van het soort homo corruptus politicus en zijn ondersoort de Homo debilus idiota
corruptus politicus.
Natuurlijk sprak Merkel, als gastvrouw van het voor een meerderheid bestaande uit zeer oorlogszuchtig publiek, een woordje en vergat vooral niet te melden dat het NAVO-leger een pressiemiddel
is om POLITIEKE DOELEN TE KUNNEN BEHALEN! Wat ze WEL vergat te vertellen was wat
het NAVO-leger al allemaal had uitgevreten dat NIET door de beugel kon zoals de dagelijkse
CHEMTRAILS verspreiden in de stratosfeer om het weer te beïnvloeden, en een rapport dat op tafel ligt met de titel; “NATO at Seventy: An Alliance in Crisis” waarin de waarschuwing te vinden
is dat de NAVO haar democratische peilers zodanig zijn afgenomen zodat de NAVO nu eens duchtig naar zichzelf moet gaan kijken. (Ik hoop dat onze Homo corruptus politici er ook achter gaan
komen dat de NAVO zich FEITELIJK gedraagt als de eerste beste door hen afgeschilderde TERRORIST! Dat kan misschien wel volgens Amerikaanse maatstaven maar zeker niet volgens onze NORMEN en WAARDEN! Wij zijn GEEN Amerikanen, we zijn een allegaartje van culturen, talen en
identiteiten. Dat trouwens niemand me komt vertellen dat we ‘EUROPEANEN’ zijn, want dat zijn
we NIET! We zijn niet EEN en zullen dat ook NOOIT worden. ALLES wat de EU betreft plus alle alles verziekende WETTEN zijn ons op DICTATORIALE EN FASCISTISCHE MANIER OPGEDRONGEN. DEMOCRATIE BESTAAT NIET IN DE EU! DE EU IS EEN FASCISTISCHE POLITIEKE
ORGANISATIE en elke Homo debilus idiota corruptus politicus die VOOR de EU is, is een LANDVERRADER en hoort ook zo behandeld te worden!)
President Trump is de eerste westerse leider die niet langer kan leven met de wandaden die de
NAVO tot nu toe heeft uitgehaald. Het is een legermacht die zowel de democratie in Europa als de
VS heeft proberen te vernietigen. En nu is de vraag niet OF maar WANNEER trekt de VS zich
eenzijdig terug uit de NAVO!
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Vice president Mike Pence liet de socialistische EU ‘leiders’ voor wat ze waren in München en
ging naar een bijeenkomst in het Poolse Warschau. Hij sprak daar over het plan van de EU om de
sancties tegen IRAN niet te aanvaarden. (Wat mij betreft een goede zaak want Iran kan ook atoomwapens en alles wat er bijhoort, van Rusland kopen. Dus wat is al die HEISA? Dat is zionistisch
gekloot, zoals altijd. Amerika is zeer gevoelig voor het zionistische gezeik! De oorzaak is AIPAC!)
Redactie: Sjiieten kunnen altijd tegen soennieten worden opgezet en andersom. De islam is een
groter gevaar voor zichzelf en de complete uitroeiing van bepaalde islamitische groeperingen dan
dat het een gevaar is voor ons. Als je Iran, het grootste sjiitische land in de wereld, van de wereld
afsluit en voorkomt dat het handel kan drijven, dan moord je de ganse bevolking uit en dan kan het
onder de voet worden gelopen. De Israëlische zionist schijt in zijn broek van Iran. En, Iran is ook
een bijkomende reden dat het Sjiitische Syrië nog bestaat ondanks alle aanvallen van Engelsen,
Fransen, joden, Amerikanen, Turken, Koerden en alle andere gajes in het land! Het tij is pas gekeerd
toen Rusland zich is gaan bemoeien met de zaak om ISIS de pan in te hakken. Toen verloren alle
eerder genoemde legers hun voordelen omdat ze ALLEMAAL werden gebombardeerd door de Russen toen bleek dat ze de konten neukten van ISIS. Dat is wat er echt is gebeurd. En daarom bestaat
Syrië nog. Syrië en ook Libanon, Irak, een stuk van Turkije en Iran horen in de verwrongen hersenspinsels van de Zionist tot het land dat zij groot Israël noemen. Deze landen moeten verdwijnen en
onder het beheer komen van de Israëlische zionist! Dat is wat er speelt in het midden oosten. En dat
is waar iedere Homo debilus idiota corruptus politicus op de wereld aan meewerkt, ook de hele VN
en zelfs het Internationale Gerechtshof! Daarom gaat de genocide van de Palestijn straffeloos verder. Daarom bemoeien zowel de Verenigde Naties als het Internationaal Gerechtshof zich niet met
deze zaak. HET ZIJN ALLEMAAL KONTENNEUKERS VAN DE ZIONIST!
Als je het mij vraagt, kan de EU maar beter voor China kiezen dan voor Amerika. Dit als antwoord op de vraag van Pompeo. Dan zal het socialisme niet ophouden natuurlijk maar dan kunnen
we wel vol gaan voor Russisch gas en blijven onze huizen warm en de industrieën draaien. Of is dat
ineens niet meer belangrijk? Want de klimaathysterie is gewoon opgezet spel. HET IS EEN ZOVEELSTE LEUGEN om ons ALLES AF TE NEMEN.
De Homo debilus idiota corruptus politicus is exact wat hij hier is benoemd. Een idioot, debiel,
corrupt en natuurlijk liegt deze ondersoort vanaf het moment dat hun lippen bewegen. Zelfs zonder
geluid! Als ze over de hele wereld op het zelfde moment exact dezelfde maatregelen nemen dan
moet je niet toestemmen maar eens gaan zoeken waarom ze ons maar weer een keer een FINANCIËLE kloot willen aftrekken. Waarom kost alles zoveel geld en levert al deze niet terug te draaien
POLITIEKE KLOOTZAKKERIJ geen fluit op voor de natuur. Want vergeet niet dat we voor het
behoud van de natuur al betalen sinds de jaren ‘80 van vorige eeuw. Dat zat en zit al in de energierekening! Oh ja, zonder CO2 is er geen leven mogelijk. U streeft naar een CO2 loze maatschappij.
Wel, hang uzelf dan maar op. Dat is hetzelfde resultaat dat overigens nooit zal worden behaald omdat de mens weinig CO2 in de natuur produceert en met alles wat de mens gebruikt zoals de auto en
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bedrijven komen we dan aan ongeveer 2,5%, de rest wordt veroorzaakt door de natuur zelf. Gaan
jullie nog eens met FEITEN en BEWIJZEN komen stupide GROENE KONTENNEUKERS van
ROTHSCHILD zijn GEF BANK, een oplichtersbank zoals ELKE BANK VAN DE BANKMAFFIA?
De gemiddelde Amerikaan en Europeaan weet niets over hetgeen er werkelijk speelt. Trouwens
weet u dat in de grote NAVO oefening van november 2018 een splinternieuw Noors oorlogsschip is
vergaan door een botsing met een tanker? Wel, om het nog wat erger te maken, de geavanceerde
Amerikaanse Stryker gevechtswagens die meededen aan de oefening werden gehackt direct bij aankomst in Europa en konden meedoen aan de oefening verder vergeten.
Wellicht een waarschuwing om maar voor China en Rusland te kiezen omdat hersendode Europeanen niet langer uit hun stoelen wensen te komen om voor zichzelf en hun gezin op te komen. Want
de Amerikaan zal ons in de naderende derde wereldoorlog niet langer komen ontzetten, zoveel is
duidelijk! Als je meer op computers vertrouwt dan op mensen, dan ga je deze oorlog verliezen want
één atoombom op de juiste hoogte ontploft en al het ‘moderne’ oorlogsgedoe is zo dood als een
pier! Geen enkel voertuig zal nog rijden en geen enkel vliegtuig zal nog vliegen, zoveel is duidelijk!
En daar geven die politieke onnozelaars MILJARDEN aan uit? Eén bom en hop alles staat stil!
VOOR EEUWIG stil! En wij? Wij worden zeker de bekende zoutpilaren? Zouden politici niet beter
vertrouwen op hun burgers? Een beroepsleger is mooi maar zeer utopisch. Want in een oorlog is het
de bevolking die uiteindelijk een overwinning behaalt door binnenlands verzet tegen de bezetter terwijl alle politieke klunzen hun kloten zitten te schuren in een land heel ver buiten de gevarenzone!
Dat geldt idem voor de koninklijke families!

Als het erop aan komt hebben deze PARASITAIRE clubjes
geen enkele toegevoegde waarde voor een land.
Geloof me, er dwalen heel veel leugens rond. En alles begint
met het op zionistische manier bewaren van leugens over de
tweede wereldoorlog en de kampen, afgedwongen via strafwetten die gefabriceerd zijn door de politieke KONTENNEUKERS van de zionisten! Wilt u wat meer weten over de ontsnapping van HITLER naar Argentinië?
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