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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

LUL Hitler-Macron weer op de
vingers getikt
Hoelang gaat deze klootzak nog nodig hebben voordat hij
doorheeft dat hij niet langer gewenst is?
De WAARHEID over wereldleiders en hun hekel aan Macron
Macron heeft al heel wat tijd veel te verduren van de Turkse president Erdogan, de Italiaanse premier Salvini en van zijn speciale ‘vriend’ president Trump.
Tump zei Macron al meerdere malen dat hij gewoon een KLOOTZAK is die geen zak om zijn
volk geeft. (Of Trump om Amerikaanse levens geeft zal de toekomst uitwijzen!) Als het er werkelijk
omgaat is elke westerse politicus gewoon een corrupte, liegende kontneuker van de Zionisten en Jezuïeten.
Trump tweete nog dit weekend: “Very sad day & night in Paris. Maybe it's time to end the ridiculous
and extremely expensive Paris Agreement and return money back to the people in the form of lower
taxes?”
(Het Parijse klimaatakkoord hevelt miljarden van ons belastinggeld over naar de Zionistische namaakjoden en maffiafamilie van de Rothschilds met hun GEF-bank die het dan weer voor een groot
gedeelte in hun eigen zakken steken. Een paar miljoen wenden ze wel eens aan om hier en daar wat
‘projecten’ van de grond te krijgen. Ze werken zoals het rode Kruis. Die halen miljoenen op voor Haïti
en bouwen er dan ter plaatse 6 huizen mee!)
Die andere Zionistenlul van Facebook was ook op bezoek bij Macron om te zien of ze niet wat meer
‘terroristische filters’ kunnen deployen om ‘fake news’ te voorkomen. In zuiver Nederlands wil het zeggen
om gewoon alles wat MACRON niet aanstaat te CENSUREREN! Facebook maakt GEEN gebruik van filters. Ze CENSUREREN alles wat de LINKSEN niet bevalt! En waarom zouden de Russen vuurtje stoken?
Denkt Macron dat iedere Europeaan ook een AMERIKAAN is, waar ze deze leugens aan een stelletje idi oten met een gemiddeld IQ van 80 en verslaafd aan 8 uur geestdodende televisie per dag zoiets kunnen
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wijsmaken? Weet u wie de Russen waren die de ‘misinformatie’ in Frankrijk verzorgden? De Britse TIMES die honderden accounts gelinkt aan Rusland hadden aangemaakt! ‘Volgens de Rothschilds nieuwsagentschappen is het nog te vroeg om dit te kunnen bevestigen.’ Of hebben ze tijd nodig om alle bewijzen te laten verdwijnen?
Bloomberg, ook een Rothschild nieuwsblad, komt eveneens met informatie over 600 accounts die Kremlin nieuws promoten. Zelf staat bij mij het twitter account van de Gele Vesten van Frankrijk 24/7 op. Nog
nooit iets van gemerkt. Het zou een welgekomen afwisseling zijn als deze Rothschildkranten zich een
beetje meer zorgen zouden maken over de oorlogshongerige Zionstenkontneuker TRUMP en daar de
waarheid over neer zouden pennen! Toch zeker wat de situatie in Venezuela betreft!
Ondanks dat Macron de belastingen op brandstof heeft aangepast en nog meer maatregelen zal afkondigen zullen de Gele Vesten niet stoppen voordat ook het Parijse klimaatakkoord wordt afgeblazen en de
FREXIT aan de orde komt. Er is geen weg meer terug. Het Parijse klimaatakkoord is een LEUGEN die
alleen maar geld kost en geen ZAK KAN opbrengen voor het klimaat. Geen ENKELE BELASTING voor
wat dan ook heeft ooit al iets opgebracht voor wat voor leugen er toen is verkocht. DENKEN de politieke
EU Rothschildkontneukers dat iedereen onnozel is in de fascistische BANANENREPUBLIEK EU?
En dan komen de Amerikaanse Zionistische politieke kontneukers, in dit geval Steve Bannon, met het
zogenaamde verweer om Macron te helpen. “De Gele Vesten zijn dezelfde mensen die Trump hebben gekozen en onder meer voor de BREXIT hebben gekozen!”
Komt het dan geen moment in deze Zionistische POLITIEKE HERSENLOZE PAPEGAAIEN hun kop
op dat al deze eerlijke, normale, hardwerkende burgers protesteren tegen HET Zionistische en jezuïtische
DIEFSTALBELEID in het westen?

Erdogan zei het harder. Hij verweet Macron veel te ver te gaan met zijn EXTREME, TOMELOZE
geweld tegen de demonstranten!
Maar de Franse politiek ziet alle commentaar als niet te accepteren bemoeienissen van buitenlanders. Franse politici vinden dat al deze buitenlandse politieke leiders de situatie in Frankrijk gebruiken om hun eigen anti-klimaat en totalitaire controle te blijven verdedigen. Ik denk dat de EU politici eens SERIEUS moet beginnen denken VOOR ZICHZELF! Er staan genoeg artikels op deze site
die hen op weg te kunnen helpen. Er bestaat genoeg bewijsmateriaal om de KLIMAATONZIN en
de CO2 kletskoek naar de prullenbak te verwijzen. En als ze daarna de koers niet willen wijzigen?

Dan blijft alleen de politieke KONTNEUKERIJ van Zionisten en Jezuïeten nog over om ons te blijven bestelen via ‘gewettigd’ gebruik van leugens
ondertekend door parasitaire koningshuizen Saksen-Coburg-Gotha!
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Over gelijkheid gesproken! Het is maar dat u het weet! Als u EU stemt,
stemt u voor ONGELIJKHEID en VEEL belasting betalen!
Klopt! Ik mag Verhofstadt niet. Hij is een dief en verkocht België aan
Rothschild! En, hij weet precies wat ik bedoel.
Hij verkocht alle eigendommen van HET VOLK!
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