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21 januari 1793, 226 jaar later
Macron roept alle rijken van Frankrijk op. “Als we niets
veranderen komen er executies van.”

Inleiding
Frankrijk, 21 januari 2019, op de kop af 226 jaar nadat koning Lodewijk XVI zijn kop letterlijk
verloor op de guillotine, verzamelde Macron de ‘oplichters der oplichters’ van de Franse staat in het
Paleis van Versailles! Hij waarschuwde hen. “We moeten veranderingen doorvoeren. Lodewijk XVI
werd onthoofd omdat hij niet naar het volk luisterde.”
Canada. Gele vesten blijven grote wegen en tolwegen afsluiten. Het land is een complete verkeerschaos.
Mexico. De Gele Vesten in Mexico dreigen ermee alle autoassembleerfabrieken in Mexico plat te
leggen waardoor de ganse Amerikaanse automobielwereld op zijn gat komt te liggen.
Rusland. Poetin legt de bankcijfers voor. Hieruit blijkt dat, nadat hij alle corrupte Amerikaanse
bankiers en hun holmaatjes buitentrapte die het land financieel hadden leeggezogen, hij de externe
schuld afbouwde tot een bedragje van $16 miljard in het laatste kwartaal van 2018. Daarbij dient
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opgemerkt te worden dat Rusland haar eigen vermogen 472 miljard hoger ligt dan de resterende
schuld. Er zal in januari 2019 nog $800 miljoen worden afbetaald. $772 miljoen in februari en nog
3,3 miljard in maart. Vanaf dat moment is Rusland VOLLEDIG schuldenvrij!

Hoe doet Rusland dit? Door de ‘verplichte’ dollars te dumpen. Dollars zijn nog minder waard dan
ons SCHIJTPAPIER vandaag de dag. Snapt u niet waarom de kontenneukende EU politici op hun
dollars blijven zitten? Het komt door de nationale bank en de ECB. De politiek heeft daar geen fluit
te vertellen. Dus bankiers van privébanken maken uit hoe wij, het volk, door hen financieel worden
genaaid en voor hoeveel en hoelang! Het is prioriteit om alle politiek, politici, vakbonden en banken
aan de kant te zetten. Voordien zal er niets veranderen. En vanuit de politiek zullen geen stappen
worden ondernomen. Kontenneukers zonder ballen daar moet je niet op rekenen.
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Deep State Amerika
Wel in Amerika hebben ze de waarschuwing van de Franse president Macron mooi in de wind geslagen. Daar gaan ze op ridicule, leugenachtige manier door met het verspreiden van propaganda
via hun ‘vrije’ perskanalen om Amerikaanse burgers nog wat meer vol te pompen met de meest belachelijke onzin die er op de wereld bestaat. Op deze manier hopen ze althans Trump dwars te kunnen zitten. Maar feitelijk is Trump het BOEGBEELD voor alle Gele Vesten acties ter wereld.
In Californië mag men nu niet langer spreken over hij of zij. Ze proberen ook een film van de
markt te krijgen met de titel, Killing Free Speech, die vertelt hoe Amerika dezelfde destructieve
weg van Europa opgaat door vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen, en tuthola Alexandria Ocasio-Cortez verklaart plechtig dat de wereld binnen 12 jaar zal vergaan door opwarming van
de aarde.

Mag ik even KOTSEN op al deze LIEGENDE Amerikaanse
politieke kontenneukers van Jezuïeten en Zionisten?
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Conclusie
De Gele Vesten protesteren over heel de wereld omdat er één ding heel duidelijk is geworden voor
alle NORMALE mensen op de wereld. President Trump heeft 2 jaar lang allerlei verschillende achterbakse politieke leugenachtige aanvallen op zijn beleid doorstaan. Dat is in de moderne geschiedenis nog nooit gebeurd. De realiteit is dat de gemiddelde Amerikaanse burger hier geen jota van begrijpt door de propagandistische leugens van de omgekochte pers à la CNN en dat soort kontneukende nieuwsfabrieken. Maar de rest van de wereld beseft maar al te goed wat er exact aan het gebeuren is. En we trachten dat met zijn allen te voorkomen.

Britse, EU en Amerikaanse KONTENNEUKERS werken
samen om een politiek schandaal aan de man te brengen om
Trump af te kunnen zetten, en deze leugens zijn zo ver gegaan
dat er spanningen zijn ontstaan tussen het westen en de
Russische nucleaire macht.
NAVO propaganda en uitdagingen spelen hierin zeker een
hoofdrol.
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