Etienne van Rattingen

Europese politieke kontenneukers
willen een EU leger om hun
kontenneukerijpraktijken te
beschermen
Vooral Merkel en Macron schijten in hun broek voor het volk
Inleiding
Merkel en Macron hebben een overeenkomst getekend om zo snel mogelijk een Europees leger op
te kunnen starten om hun vunzige kontenneukerij te beschermen, hetgeen een doorn in het oog is
van het volk, en de Gele Vestenacties in de toekomst de grond in te kunnen drukken. Beide achterbakse ‘leiders’ van de grootste landen in Europa vinden de burgers in de EU te NATIONALISTISCH en dat past natuurlijk niet in hun ‘verborgen’ Bancaire Globaliseringsagenda omdat ze de
konten van Jezuïeten en Zionisten willen blijven neuken. Natuurlijk komt de doodsangst die beiden
nu aan de dag leggen ook voort uit de connectie van Deep State EU naar Deep State Amerika waar
Hillary Clinton in steeds nauwere schoentjes komt te staan. De pedofiliebeerput zou dan ook ontploffen in de EU en onder EU politici en andere niet al te frisse pedofiele klootzakken natuurlijk.

http://backpage.com/ Editor van deze sekssite was Carl Ferrer, en de eigenaars luisteren naar de
namen Michael Lacey en James Larkin. Beiden spekken de verkiezingskas van Hillary Clinton met
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vele miljoenen en financierden via advocatenbureau Perkins Coi het Trump – Rusland dossier, in elkaar geschoten door leugenaar/oplichter/fraudeur MI6 agent Christopher Steele. Carl Ferrer doet nu
dienst als kroongetuige in de zaak en zal de pedofilieclan onder leiding van de Clintons op straat
brengen. Toch om er een federale zaak van te kunnen maken moet Ferrer ook nog worden veroordeeld in Arizona. Daar is de zaak uitgesteld tot deze zomer. Dat stinkt verschrikkelijk naar een oponthoud waar Deep State iets mee wil doen. Benieuwd hoe Trump hierop gaat reageren.

Complot tegen Trump
Tja, nu ineens hoor ik niets meer over een complot. Bestaan complottheorieën plotseling niet
meer? Anders hebben de schandaalpers, sorry ‘vrije’ pers, en andere roddelkranten deze term toch
altijd voor op de tong liggen? Wel, ik zal u uit de droom helpen. Ja, er bestaat een WERELDWIJD
POLITIEK EN JOURNALISTIEK COMPLOT gericht tegen Trump. POLITIEK en JOURNALISTIEK zijn ordinaire kontenneukers van Jezuïet en Zionist. Zonder hen hebben ze geen BROOD op
de PLANK! En het volk gelooft deze oplichtersklieken niet meer. Daarom zijn de Gele Vesten
opgestaan. Ze worden niet geregisseerd door politiek of zionist. Ze zijn HET VOLK. VERENIGD
en zonder angst zijn ze opgestaan tegen de macht die hen al jarenlang uitzuigt. De ganse wereld is
bezig om alles dat alleen kan blijven bestaan door geld, lam te leggen. Een Europees leger gaat dat
echt niet verhelpen. Kom maar met dat leger. Benieuwd hoever ze gaan rijden met hun voertuigen
als alle olievoorraden worden gestopt, havens plat gaan, openbaar vervoer, bedrijven en alles wat
maar ruikt naar een kontenneukerskliek hermetisch wordt afgesloten van de buitenwereld. Zo groot
gaat dat leger nooit zijn. Ze kunnen niet overal tegelijk zijn. Begrijp ook dat in het leger geweten is
waar NAVO oliepijpleidingen lopen. Wat explosief materiaal uit de keukenkast en HOP! Zelfs de
politiekorpsen zijn te klein om alles te voorkomen in de streek die ze onder hun beheer hebben. En
dat kan allemaal georganiseerd worden. HET VOLK is uw leger beste KONTENNEUKERS. Dat
schijnt alleen Rusland te begrijpen. En dat heeft Rusland al meerdere keren bewezen. Ook een soldaat is, als het erop aan komt een BURGER! En ook de politieagent is op de lange duur een burger
onder de burgers.
Als wij ALS BELASTINGBETALERS verplicht gaan worden om een EUROPEES LEGER te
onderhouden dan wil ik ook dat het voor ONS gaat vechten en ONS gaat beschermen. Dat kan
alleen door alle KONTENNEUKERS in de politiek, koningshuizen, en CEO’s van ALLE BANKEN en hun Raden van Bestuur op te pakken en voor Militaire Rechtbanken te brengen om hen
te veroordelen voor LANDVERRAAD! Wellicht zal het noodzakelijk zijn om eerst per ongeluk
een bommetje of wat te laten vallen op het Vaticaan!
En dat geldt ook voor de ‘opwarming’ van de aarde oplichterij, komend uit de misdadige breinen
van de Rothschilds. Want al deze leugens zijn DIRECT naar deze misdaad en maffiafamilie te herleiden. Waarom leven die nog steeds hun riante levensstijl terwijl TE BEWIJZEN is dat ze ons al
honderden jaren bestelen met de hulp van koningshuizen en POLITIEKE KONTENNEUKERS!
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Zo denkt de politiek over u beste kiezer. Het zijn achterbakse, gatlikkende kontenneukers van degenen die HEN REGEREN. Dus vergeet het dat deze KLOOTZAKKEN maar iets te zeggen heb-
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ben. Het is een illusie te denken dat deze LEEGLOPERS om uw leven te verbeteren iets zouden
veranderen. Het zijn ACHTERBAKSE PROFITEURS die er alles voor over hebben om ONZE portemonnee en al onze BEZITTINGEN af te nemen en over te dragen aan de banken van Jezuïeten en
Zionisten. Vergeet NOOIT dat deze CRISIS moedwillig is veroorzaakt door privébanken omdat de
politieke kontenneukers hen toch wel uit de penarie zouden helpen met ons BELASTINGGELD!

Conclusie
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