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Gaat Trump de gevangenis in?
VS Deep State senator Elizabeth Warren wil Trump
opgesloten hebben en een derde wereldoorlog beginnen
tegen Rusland
Inleiding
Het lijkt erop dat de ondersoort van de Homo stupidus, de Homo corruptus politicus aan het opsplitsen is in een nieuwe Amerikaanse ondersoort, de Homo debilus idiota corruptus politicus, allemaal lid van Deep State, de Rothschildclan in de Amerikaanse regering. Tot nu toe is iedereen die
nog tot de Homo sapiens sapiens behoort ervan overtuigd dat NIEMAND een atoomoorlog zal kunnen winnen. Anders gezegd: WE ZULLEN ALLEMAAL VERLIEZEN! Horen zulke Homo debilus
idiota corruptus politicus niet te worden opgesloten omdat ze een gevaar zijn voor zichzelf en vooral voor anderen? Waar zijn de psychiaters MET BALLEN nu? Dat soort idiote imbecielen hoort natuurlijk niet een land mee te besturen, dat is ZEKER! Weet u dat Deep State feitelijk de oorlog al
heeft verklaard aan Rusland ondanks dat deze bloeddorstige leden van de ondersoort van de homo
stupidus en de Homo corruptus politicus, nu bijgeschreven als Homo debilus idiota corruptus politicus, niet eens aan de macht zijn in Amerika?
Poetin reageerde zo op het gekloot van de Rothschild Deep State in Amerika.

Alles draait om HILARITEIT ‘cerebrosus’ Clinton
We weten nog wel dat Clinton de leugens over de Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen verspreidde rondom juli 2018. Ze liet het overkomen alsof dat de reden was dat ze de presidentsverkiezingen had verloren. Nu het al MAANDEN duidelijk is dat alle beweringen zijn gebaseerd op leugens en een oplichtersrapport waarin MI6 een dikke vinger in de pap heeft, en de bewijzen overduidelijk aantonen dat zoiets nooit is gebeurd, is het voor mij een raadsel dat deze gekkin
nog steeds vrij mag en KAN rondlopen en haar vuil nog steeds kan spuien. Dat ze niet tegen haar
verlies kan, is een understatement!

De houding van de (EU) politiek, wetenschap, religie, ‘geheime’ clubjes,
denktanks en bank maffia naar mij toe is even beledigend als alle woorden die ik
gebruik om hun houding te omschrijven
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Natuurlijk levert deze krant ‘Fake News’ want dat staat zo in Google Sense. Maar misschien moet
ik in de toekomst eens een artikeltje over de grote TECH BEDRIJVEN schrijven zodat u weet wat
ze met uw data uitvreten als u uzelf niet beschermt tegen dat gajes. Punt is dat de zogenaamde
‘vrije’ pers, dansend naar de pijpen van Jezuïeten, Rothschild en de CIA, nog steeds niet de BALLEN hebben om de waarheid af te drukken over Clinton, Rusland-Trump affaire, MI6 bemoeienissen in de verkiezingen, MI6 operative Steele, de Engelse uitspraak in deze en nog veel meer klootzakkerij welke Trump allemaal onnodig wordt aangerekend. De lijn is duidelijk voor mij. De ‘vrije’
pers schrijft uiteindelijk alleen voor Deep State. En Deep State is de Jezuïet, Zionist en de nieuw
ontdekte ondersoort van de Homo corruptus politicus, de Homo debilus idiota corruptus politicus
allemaal behorend tot de Deep State van de VS en Europa. Demens bij deze ondersoort is een feit.
We moeten hen allemaal de nodige psychiatrische ‘verzorging’ geven. Deliriant isti Deep State.

Deep State maatregelen
Alles draait in Amerika nog steeds om de grens met Mexico. Ondanks dat de muur een hersenspinsel is geweest van Deep State en ook de nodige budgetten hiervoor waren voorzien, is er nu een
politiek steekspelletje aan de hand tussen democraten en Trump. De Amerikaanse soort Homo stupidus lijkt het geheugen van eendagsvlieg te hebben en aan hun dagelijkse portie CNN hersenspoeling
zijn ze zwaar verslaafd. Zodoende kan de nieuwe ondersoort, de Homo debilus idiota corruptus politicus, nu hun andersoortige holmaatjes met dezelfde cerebrosus capaciteit en ‘werkend’ als gouverneurs van de staten Californië, altijd al een bastion van Deep State en pedofielenbescherming, gevraagd om de Nationale Garde terug te trekken uit de grensstreek met Mexico omdat dit volgens
Deep State een door het Trump regime ‘gemaakte’ crisis is. Toch komen er nogal wat waarschuwingen. Dit is er maar een van.
(Er gebeurt in Amerika nu exact hetzelfde als wat Soros met medewerking van Merkel en Macron
hebben veroorzaakt in Europa met hun ‘vluchtelingencrisis’ om iedereen maar ongecontroleerd binnen te laten. Hoeveel slapende cellen terroristen zijn er nu binnengekomen? Volgens mij bestaan
vluchtelingen uit gezinnen, waarom zijn er dan 90% mannen binnengekomen zonder vrouw en kinderen. Waar zijn deze ‘helden’ hun gezinnen? Achtergelaten in het oorlogsgebied? Geen enkel
Homo corruptus politicus die zoiets ooit heeft gevraagd. Ook Ngo’s en andere hulporganisaties hebben nooit kritische vragen gesteld aan dit zootje ongeregeld dat ongecontroleerd onze landen kwamen binnenvallen, zeer tegen de zin van elke EU inwoner! ZEER OPVALLEND! En het democratisch gehalte van de Europese Homo debilus idiota corruptus politicus zal ik dan nog buiten beschouwing laten!)
Deep State in Amerika drijft Trump naar het afkondigen van een staat van beleg in de grensstreek
met Mexico. Wat voor vies geurtje zit daar weer achter om Trump het leven en regeren zuur te maken? Ze proberen nu iedereen wijs te maken dat Trump zichzelf heeft verrijkt tijdens het presidentschap, terwijl de waarheid juist het tegenovergesteld is, EN TE BEWIJZEN! Wat zit erachter? Wel,
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multimiljardair Tom Steyer heeft Deep State de opdracht gegeven om Trump af te zetten of hij zal
de volledige Deep State van Amerika vernietigen. Dat zit erachter. Deep State staat onder hoge
druk. En, als je dan jezelf achter een web van leugens, fraude en oplichterij hebt verstopt is er veel
kans dat alles in je gezicht gaat ontploffen.
Hier is wat de Clintons in de nabije toekomst met hulp van maffialeider Soros uit de Rothschildclan in werking willen zetten.

Conclusie
Kan het nog duidelijker worden verteld? Denkt u dat een Homo corruptus politicus ECHT iets te
vertellen heeft? Als u dat nog steeds denkt dan behoort u tot de ondersoort Homo stupidus. En die
ondersoort gaat natuurlijk stemmen op de Homo corruptus politicus waarvan niemand wil weten dat
ze FEITELIJK tot de pas ontdekte ondersoort Homo debilus idiota corruptus politicus behoren. Ze
zijn een gevaar voor het land en elke burger. Je moet niet op hen gaan stemmen! Je moet zorgen dat
ze worden opgesloten in gesloten psychiatrische klinieken!
Het mag nu duidelijk zijn wie er ECHT regeren? Zoals eerder gezegd.
DE WARE PARASIETEN zijn nog altijd:
Homo faus royal (het koningshuis), Homo zionista israëli (moorddadige zionisten), Homo pedophilus jezuitus (pedofiele jezuïet en hun zwarte kerken)

Zij zijn onze WARE DOODSVIJANDEN!
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