Etienne van Rattingen

Amerikaanse ‘Deep State’ in paniek
Dwz dat ook de ‘Deep State’ van de EU in opperste paniek
is en de tijd nadert dat geen enkele politicus zich nog op
straat zal durven vertonen
Inleiding
Op 28 december 2018 is een Amerikaanse spion op Russische bodem gevangen genomen en president Trump hierover verwittigd door president Poetin. De spion luistert naar de naam Paul Whelan
en hij verweert zich met de kreet ik ben een Canadees staatsburger, geen Amerikaan. Toch is hij gelinkt aan de NAVO en Deep State die via hun gekochte krant, Washington Post, President Trump
vertelt dat er zo snel mogelijk een oorlog moet worden begonnen tegen Rusland. Waarom de reactie
van Rusland door zoveel troepen naar het zuiden en de streek van Oekraïne te sturen? Omdat deze
spion beweerde dat Trump zijn militairen helemaal niet onder controle had en deze deden wat ze
wilden. Wel, dat is al lang opgelost. De meeste dwarsliggers zijn vervangen en de rest zal zeker volgen. Elke rotte appel die Trump in de weg staat om Amerika weer van en voor de Amerikanen te
maken zal worden vervangen.

Gevolg
Trump zei over de oorlog in Syrië het volgende: “Syrië is zand en dood ...” en ook “de oorlog was
al lang, heel lang geleden verloren.” Hierna werd generaal Mattis vervangen. Bestaat er geen enkele
‘AMERIKASPECIALIST’ die dit merkwaardige voorval is opgevallen?
Vervolgens trok hij het overgrote deel van zijn troepen uit Europa, het midden oosten, Afghanistan, Irak, Syrië plus al zijn vliegdekschepen terug naar hun bases in Amerika.
De provocatie van Deep state contra Rusland zal hiermee niet ophouden. In 2017 werd reeds de
eerste NAVO spion opgepakt in Rusland. De 62-jarige Frode Berg die op dat moment werkte voor
de Noorse NAVO inlichtingenafdeling. Hij had 2 enveloppen met 3000 euro in het bezit die
moesten worden gepost naar een vrouw met de naam Natalia.
Er is iets bizar aan de hand in Amerika. Toen president George W. Bush de oorlogen startte in het
midden oosten, wilden de Democraten hem afzetten als president. En nu? Nu willen diezelfde Democraten president Trump afzetten omdat hij de oorlogen in het midden oosten wil stoppen.
Het is een zoveelste bewijs dat politici gewoon ordinaire kontenneukers zijn en werken voor andere broodheren dan het volk door wie ze verkozen zijn! Of zijn er nog andere ideeën te opperen? Wel
ik denk het niet. Bewijzen stapelen zich op. Niet luisteren naar wat ze zeggen. Zie wat ze doen!
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Frode Berg in betere tijden.
Er zweeft nu een straf van 20 jaar voor spionage boven zijn hoofd.

In het heden
Deep State is in paniek omdat Mexico de noodtoestand heeft afgeroepen en er duizenden troepen
op weg zijn naar de Mexicaans-Amerikaanse grens. Deze handeling van de Mexicanen komt nadat
er in 6 verschillende staten door massieve diefstallen grote tekorten aan benzine en diesel zijn ontstaan.
De paniek van Deep State is gericht op de noodtoestand in Amerika. Ze zijn bang dat Trump op
eenzelfde manier zal reageren, zodat de ganse regering buiten werking wordt gesteld en de senaat
ook niets meer heeft te vertellen over budgetten en andere financiële zaken zodat ze de totale controle, die ze al voor een heel groot gedeelte kwijt zijn, zouden verliezen. Op dat moment kan Trump
iedereen die hem in de weg staat oppakken en gevangen laten zetten zonder enige vorm van proces
en zonder recht op een advocaat. Een militair tribunaal zal dan oordelen over hen.

Druk op Deep State neemt ook in de EU toe
Omdat president Trump deze ongewijzigde koers al volgt sinds het begin van zijn presidentschap,
en nu steeds openlijker kotst op de EU globalisten, de kontenneukers waar ik steeds over spreek, en
ook geen blad voor de mond neemt als het over deze politieke klootzakken gaat. De EU volkeren
zijn feitelijk al in oorlog met de EU kontenneukers van de zionisten en jezuïeten. Deze ordinaire
KLOOTZAKKEN mogen van geluk spreken dat er strenge wapenwetten zijn want dat is het enige
waardoor de STUPIDE POLITIE EN MILITAIREN ons nog onder de duim kunnen blijven houden.
Wij zijn ECHT niet meer waard dan de Palestijnen onder het juk van de ZIONISTISCHE JOODSE
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EXTREMISTEN in Israël die daar dagelijks worden afgemaakt omdat ze met stenen naar een tank
gooien. Ziet niemand dit?

Of WIL niemand de WAARHEID zien?
Wij willen ons kunnen beschermen tegen alle islamieten die hier feitelijk geen recht hebben te
vertoeven omdat ze ECONOMISCHE VLUCHTELINGEN zijn. In Frankrijk heeft de bevolking het
breekpunt al bereikt en dat zal ontaarden in een complete ramp als de EU kontenneukers niet snel
de Rothschilds en jezuïeten gaan laten vallen. De NAVO is al uit elkaar gevallen. Amerika steunt
Europa niet langer met militairen. Trump heeft het schijt aan Europa zolang we onder het juk van
Deep State gebogen gaan en onze verkozen SCHIJTHUIZEN geen ballen kweken om het tij te keren. Ze wachten totdat het volk opstaat? Wel, dat zal niet lang meer duren.
Wat de schijnheilige paus betreft? Die zou beter zijn leugenachtige, pedofiele, corrupte smoel
houden!

Dus, kortweg. Trump vecht om Amerika te behouden. Deep State in Amerika doet alles om Trump
en Amerika volledig af te maken. De EU is overgeleverd aan de politieke kontenneukers van de zionisten en de jezuïeten. Omdat Trump veel van zijn troepen heeft teruggetrokken en veel hoge officieren heeft vervangen zal, indien Oekraïne en Engeland Rusland blijven treiteren, de EU de hete
kolen zelf uit het vuur moeten halen omdat Trump geen enkel Amerikaans leven zal opofferen in
een oorlog tegen Rusland gestart door de EU. Daarom zal er ook geen oorlog starten tegen Rusland
vanuit Europa. Vergeet dat eeuwig. Die is al verloren voordat zo’n oorlog begonnen is. De EU is
aan zichzelf overgeleverd. En ik denk dat de volkeren in de EU zullen moeten opstaan om alles te
veranderen. Wellicht is er geen andere weg. Ik heb geen kristallen bol en ik kan niet in de toekomst
zien. Toch, als we geen EEUWIGE slaven willen worden van ‘geld’ (jezuïet) en ‘macht’ (zionist)
zullen we ons moeten verzetten. Ik doe dat al jaren op mijn eigen manier. Ik ga door tot ze me stoppen!
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