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A lie doesn’t become truth, wrong doesn’t become right and evil doesn’t become good just because it’s accepted by a majority. — Rick Warren

Amerika – Europa betrekkingen op
ijs gezet door Trump
Trump geeft de Jezuïeten en Zionisten die Europa regeren
een schop onder hun reet?
Inleiding
Natuurlijk ben ik ervan overtuigd dat Trump gewoon een zoveelste politieke kontneuker is van de
Jezuïeten en Zionisten. Hij is alvast bij de paus om zijn geheime rekeningnummer geweest met hierop miljarden die het Vaticaan met een honderdvoud zal terugverdienen zolang hij de bevelen van de
Zionisten en het Vaticaan maar uit blijft voeren. Waarom moet een protestant anders op bezoek bij
een katholieke Jezuïet? In Europa hebben de Jezuïeten en Zionisten ook nog heel veel te vertellen
hoewel hun macht tanende is. Dat komt omdat in de hoogste regionen van de aristocratie een oorlog
wordt gevoerd waar bijna niemand iets over hoort of weet.
De koningin van Engeland, tot voor kort voorzitter van dit aristocratische clubje, werd afgezet nadat Lord Jacob de Rothschild werd vermoord op aandringen van de oudste Italiaanse aristocratische
families. Rothschild was een vriend des huizes van de Engelse koninklijke familie en natuurlijk van
alle Duitse koningshuizen waarvan het merendeel in Europa nog steeds aan de macht zijn.
(Allen zijn nazaten van de families uit de aristocratische Huizen SAKSEN-COBURG en GOTHA, ook de Belgische! De Nederlandse koninklijke familie heeft al een connectie met de tak Saksen-Coburg sinds de dood van Willem van Oranje, doordat de titel van ‘prins van Oranje’ naar
zijn volle neef Willem de derde ging, toen ook nog koning van Pruisen! In 1858 trad hij in het
huwelijk met Victoria van Saksen-Coburg-Gotha. Dit maakt alle nazaten van de Oranjes lid van
de familie Saksen-Coburg-Gotha ondanks hun namen van Oranje Biesterfeld enzovoort! Of voor
België de ‘van België’ leugen!)
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De oudste Italiaanse aristocratische families hebben geen connectie naar de Duitse oude koningshuizen en willen hun totale macht terug, gekaapt door het Vaticaan met als executeurs de Europese
Zionistische namaakjodenfamilie Rothschild! De Rothschilds mogen voor de Jezuïeten en de Duitse
koninklijke families, van wie de meesten in de bankwereld ‘werkzaam’ 1 zijn, de ‘kastanjes uit het
vuur halen’ zoals dat zo mooi heet in het Nederlands. En vergeet niet, de koningshuizen ONDERTEKENEN alle WETTEN die het volk zachtjesaan al hun burgerrechten afnemen. Vergeet ook niet
dat er op de wereld geen enkele DEMOCRATIE bestaat. Alleen koninkrijken en republieken!

Nu
De handelsbesprekingen tussen de EU en VS kunnen alle Europese kontneukers van de Rothschilds mooi op hun buik schrijven. Het wordt tijd dat de EU eieren voor haar geld gaat kiezen.
Hoewel Amerika feitelijk de EU nu dwingt om zaken te gaan doen met China. En, dat stinkt. Is China de nieuwe basis van de Jezuïeten en Rothschilds? Het gaat er steeds meer op lijken. En, het kan
zijn dat deze strategie wordt gevolgd om de oude Italiaanse families een stok tussen de spaken te
steken. Een laatste stuiptrekking van het Vaticaan en de namaakjoden om het zo te zeggen.
Vooral Frankrijk houdt de Amerikaanse agrarische producten op een afstand. En dat is terecht. In
de EU is er nog nauwelijks sprake van agrarische activiteit terwijl de Amerikaanse producten zijn
vergeven van Round-Up dat zelfs in Amerikaans bier is terug te vinden in hoeveelheden die de
maximale toegestane hoeveelheden met een factor 9 overschrijden. Ik zou ook de Amerikaanse granen van de bekende merken laten staan als ik u was! Of het moet zijn dat u solliciteert naar de ziekte KANKER!
Voor allen die denken dat voeding maar vulling is? Vergif blijft vergif. Niet alleen elk pondje maar
ook elke ziekte komt door het mondje, behalve de kinderziekten en die worden weggespoten met allerlei andere moderne ‘ziekten’ tot gevolg! GOE BEZIG!
Voor Duitsland echter is de VS het meest voorname exportland. Veel Duits geld zit in de Amerikaanse economie en deze Duitse investeerders zouden natuurlijk wel een keer het financiële deksel
op hun neus kunnen krijgen. Vergeet niet dat deze Duitse bedrijven in AMERIKA 850.000 banen
vertegenwoordigen. Dus, wat dat betreft mogen ze van mijnent wege allemaal failliet gaan. Als geld
boven de verantwoordelijkheid van het eigen land gaat, ben je in mijn ogen een landverrader! Of
bestaat er een ander woord voor deze praktijken? Is geld dan toch belangrijke dan de verantwoordelijkheid voor de burgers in het land van herkomst en mogen die dan allemaal verraden worden?
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Waarom denken jullie dat banken het beleid van de EU en elk Europees land uitmaken? Elke regering zit daar voor
SPEK EN BONEN omdat ze geen ZAK te vertellen hebben! De EU commissie werkt voor de banken! De ECB is
een bastion van de Rothschildfamilie zoals ook de BIS en de Amerikaanse FED! Zij maken, tot nu toe, alles uit!
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In ieder geval, het SOCIALISME is dood en TRUMP is niet te vertrouwen. Benieuwd of de IQ-90
in Europa dit ook zo ziet als ze tussen 23 en 26 mei gaan stemmen voor DE opeenvolgende klootzakkerij van de EU oplichters- en dievenbenden.

De waarheid over de EU verkiezingen
De EU had nog nooit ZOVEEL echte vijanden waarmee deze KLOOTLOZEN nu rekening moeten houden. Het gros dat mee mag stemmen is OERDOM en dus niet capabel om te zien wat realis tische mensen zien. Nogmaals: landen krijgen de politieke klootzakken die ze VERDIENEN!

In een ECHTE DEMOCRATIE zijn politici totaal overbodig!
De vijanden van de EU zijn:
•

president Trump

•

Alle BREXITERS

•

Alle regeringen en inwoners van Polen, Hongarije, Tsjechië en Roemenië

•

Italië, een land dat zo snel als mogelijk van de Euro en de EU vanaf wil

•

Eerste minister van Oostenrijk Norbert Hofer en Marine Le Pen van Frankrijk

•

en er zijn nog zoveel door de pers doodgezwegen kleine groeperingen in de rest van Europa
die van alle EU KLOOTZAKKEN en KLOOTZAKKERIJ vanaf willen. Bijvoorbeeld de
Gele Vesten in Frankrijk voor wie Zionist MACRON en ook de Duitse Merkel in hun broek
schijten. Als dit SERIEUS overslaat naar ALLE EU landen is het gedaan met alle KLOTENPOLITIEK van vandaag de dag!

Maar de ‘Amerika eerst’ politiek van Trump is zeker de gevaarlijkste. De genoemde landen zullen
op een gegeven moment toch wel breken met de EU. Trump echter kan de EU direct kapot maken
zonder dat we dan nog werk, uitkeringen en eten hebben. Dan pas zal ECHTE CRIMINALITEIT de
kop op steken. Amerikaanse taferelen, daar zullen we dan rekening mee moeten houden. Indien u
geen voeding en wapens hebt, hoort u bij de grote hoop die moeite zullen hebben te overleven.
The three main socialist European leaders whose deranged polices have given their citizens an economic growth
that doesn’t even keep up with inflation, are German Chancellor Angela Merkel, whose below 30% approval
rating now sees her preparing to be ousted from power in June—French President Emanuel Macron, whose
barely 26% approval rating continues to fall as Paris becomes a war zone and full revolt nears—and British Prime
Minister Theresa May whose approval rating has plummeted to 28% as her political death nears.

Als deze MISBAKSELS van het politieke EU tafereel zijn verdwenen is het
EINDE EU en wordt alles weer van ons als we de EU politiek buiten houden!
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