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De ‘Chinese’ nachtmerrie en de
impact op Amerika’s Deep State
Wat is er ECHT aan de hand?
Inleiding
Steeds meer artikels verschijnen over het feit dat China een oorlog met de VS en India aan het
voorbereiden is. Trump heeft als antwoord B-2 stealth bommenwerpers naar Hawaii gestuurd om
daar eventueel vandaan vluchten met atoombommen te ondernemen naar China.
Maar, wat is er echt aan de hand? Ik doe dat met veel plezier uit de doeken!

Aanleiding
Deep State is alle grond aan het verliezen in Amerika en heeft geen grip meer op het beleid van
Trump. Europa is een volledig door Jezuïeten en Zionisten uitgezogen KONTENNEUKERSSTAAT, dus daar moeten ze niets van vrezen. Dan blijft alleen China nog over om van daaruit een
oorlog te beginnen. Het verval van China is al in gang gezet. In China is dezelfde huizenbubble als
voorheen in Amerika er voor aan het zorgen dat de ganse economie in elkaar zal storten. Zet daarbij
de handelsoorlog tussen Amerika en China en zie wat er dan nog bijkomt. China kan bijna geen
bedrijven meer opkopen in Amerika. Anders gezegd. Ook via deze weg is Deep State de grip op
Amerika aan het verliezen! Geloof me. De Chinese economie staat op instorten.

De ‘vrije’ pers
Dat Trump op dit moment maatregelen neemt tegen China komt volgens Deep State nieuwsagentschappen doordat de juridische tegenstanders van Trump bij FBI en CIA de laatste hand hebben gelegd aan het rapport dat moet ‘bewijzen’ dat Trump een Russische agent zou zijn. Pech, want ondanks deze nieuwe ‘bewijzen’ wordt er nogal sceptisch tegen aangekeken door senatoren. Zo zegt
Jim Himes ‘dat het bewijs tegen Trump gewoon NIET BESTAAT’. De onderzoeksjournalist Jonathan Karl beweert dat het rapport van Mueller zelfs zou zorgen voor een ANTICLIMAX.
De FBI staat al heel ver met het onderzoek naar Hillary Clinton. Raar dat daar niets over wordt
gezegd in onze pers. Ook zijn er criminele onderzoeken naar medewerkers van Clinton en Obama
opgestart om uiteindelijk ook MAFFIALID van Deep State Obama voor de rechter te slepen. Verder
zullen EU ‘diplomaten’ (een mooi woord voor BEROEPSLEUGENAARS) niet buiten schot blijven. Als deze klootzakken al niet buiten getrapt worden in de VS dan zullen ze daar toch heel
weinig kunnen uitrichten in de toekomst!

Het wordt tijd dingen te veranderen die niemand wil en kan accepteren

