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We aanschouwen de eerste
wereldwijde revolutie tegen rijk en
machtig en hun politieke
kontenneukers maar weinigen
begrijpen het
Rijk en Machtig verschuilen zich in doodsangst om hun
batterijen te herladen
Inleiding
De westerse anti-Trump hysterie is aan het uitmonden in het proberen om Trump nu van de troon
te stoten. Trump doet exact wat hij zijn kiezers heeft beloofd en dat zint de Rothschild clan onder
leiding van Obama en Clinton niet. Er is ook een boek over uitgegeven.
Trump heeft zo ongeveer overal het grootste gedeelte van zijn militairen en vloot teruggehaald. Er
varen nog wat eigenzinnige bevelhebbers rond maar die zullen duidelijk op het matje worden geroepen. Je kunt je bevelhebber niet negeren, dat is muiterij! Zodoende is de macht van Amerika in de
wereld zowat compleet vergaan en werpt Rusland zich op om de veiligheid van Azië en Europa te
garanderen. Tevens wil Rusland zaken doen met Europa en Azië waar Amerika alles heeft nagelaten. Vooral door de shutdown van het land is er geen handel meer mogelijk omdat de douane ook
niet langer werkt.
De wereldwijde revolutie tegen rijk en machtig, in stand gehouden door de politieke maffia in de
vorm van speciale wetten maken voor de elite maffia en andere kontenneukerijpraktijken zodat de
burger de kosten betaalt, is begonnen op 17 november 2018 in Parijs. De Fransen rebelleerden dan
voor de eerste keer openlijk met miljoenen tegen hun politieke oplichters, fraudeurs, dieven en kontenneukers. Hierbij passeerde de rebellerende bevolking niet alleen de linkse politiek maar ook alle
vakbonden. Want politiek is politiek en ook vakbonden behoren tot de kontenneukerskliek! Zodoende heeft rijk en machtig maar ook de politieke maffia geen enkele invloed meer over de protesten
van de gele vesten.
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Hoe dan ook. De rebellie, feitelijk lijfbehoud van de westerse burger, is overgeslagen naar de ganse wereld. Overal schijten rijken, machtigen en politieke kontenneukers in hun broek. Het volk is
weer één aan het worden. En zelfs leger en politie kunnen een compleet volk dat rebelleert tegen
hun regering en politiek beleid niet tegenhouden.

Hoe meer burgers het slachtoffer gaan worden van politieoptreden hoe meer de haat zich zal richten tegen alle facetten van de overheid. Eens zal er ook op de politie geschoten worden als zij niet
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stoppen om tomeloos geweld te gebruiken tegen ongewapende burgers. We leven niet in de Zionistische vazalstaat Israël van de Rothschildfamilie waar Palestijnen worden afgeschoten als dolle honden omdat ze met stenen naar een tank gooien. WIJ ZIJN GEEN PALESTIJNEN! Wij betalen het
salaris van politiek, politie en leger. Zij MOETEN doen wat de burger wil, niet wat de kontenneu kers willen dat ze doen.

Dit is het eerste dodelijke ONGEWAPENDE slachtoffer. In het achterhoofd geschoten door een politieagent.
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En verder?
Als we niet in opstand komen als EEN VOLK, zullen we in de toekomst worden behandeld als
robots. Een portemonnee die leeggehaald kan worden door de overheid op elk gewenst moment.
Frankrijk is niet alleen opgestaan tegen zijn regering en beleid. Ook tegen de KONTNEUKENDE
PERS! Want zij brengen geen nieuws. Ze brengen PROPAGANDA! Zo is het in brand steken van
de ‘Nationale’ bank van Frankrijk in Rouen moedwillig buiten de pers gehouden. De vraag is waarom. Tenslotte zijn het de banken die alle ellende veroorzaakt hebben. Hun CEO’s en Raden van Bestuur verdienen allemaal ter dood veroordeeld te worden. De politieke maffia zal dit op een gegeven
moment niet langer tegen kunnen houden willen ze hun eigen leven veilig stellen tegen de rebellerende massa! Dit is wat er WERKELIJK aan de hand is. Dit is wat zich als een lopend vuurtje over
de wereld aan het verspreiden is. Daarom vluchten de multimiljonairs naar veilige oorden voor langere tijd. Politie en militairen mogen voor hen de kastanjes uit het vuur halen. Zoals altijd worden
politie, leger en burgerij tegen elkaar in stelling gebracht, terwijl ze beter samen zouden werken om
alle regeringen in Europa omver te werpen en de EU commissieleden gevangen te zetten.
Het gat tussen arm en rijk is steeds groter aan het worden terwijl de werkende mens nog amper
rond kan komen. Dat is waar de rebellie om draait! ZELFBEHOUD!
En Davos maakt zich nu weer klaar voor een rondje masturbatie en kontenneukerspropaganda van
de allerrijksten op aarde. Tja, het zou wel eens de laatste keer kunnen zijn dat ze daar allemaal nog
samen komen. Tenslotte zal Trump daar ook zijn en die zit serieus achter hun vodden. Steven Bannon zal in ieder geval zijn best doen om ze allemaal tegen elkaar op te zetten en nog wat olie op het
vuur te gooien.
De pers blijft propageren dat de rebellie een politiek gevecht is tussen links en rechts. Maar niets
is verder van de waarheid dan deze leugens. De rebellie is de ‘bodem’ tegen de ‘top’ en de ganse
politiek wordt onder vuur genomen. Zelfs de pers wordt onder vuur genomen.
In 1998 klapte de economie van Rusland in elkaar, voornamelijk veroorzaakt door westerse banken en met name Amerikaanse bankiers. Het Russische volk stond als een man op met dezelfde
mentaliteit die ze aan de dag hadden gelegd om Napoleon en Duitsland uit hun land te trappen. Een
jaar later kwam Poetin aan de macht. Hij bouwde het land op tot wat het nu ECHT is. Een militaire
en economische wereldmacht waar niemand nog aan voorbij kan gaan in de wereld.
Vanaf dat moment is het westen een ‘oorlog’ begonnen tegen Poetin om hem te demoniseren. Alleen IDIOTEN en HERSENDODEN geloven nog wat media te vertellen hebben. Alles is PROPAGANDA. Journalisten zijn broodschrijvers die voor niets nog moeite doen.
Als voorbeeld nemen we de vergiftiging van Sergei Skripal. Politiek en pers sprongen erop als een
bok op een haverkist. Rusland had het gedaan. Poetin werd hoofdelijk aansprakelijk gesteld. Maar
wat bleek niet te veel later? Alles was een SPROOKJE! Pers en politiek hulden zich in stilzwijgen.
Geen verontschuldiging. Geen rectificatie. Niets! Alleen de leugen is blijven hangen bij de ‘domme’
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meute. Leugen op leugen stapelt zich op. Maar de POLITIEKE Kontenneukers gaan verder met hun
leugens om te zetten in daden. De ganse EU is een grote leugen. De politiek bestaat uit leugenaars,
oplichters, fraudeurs en dieven.
Feitelijk helpt de EU politiek op dit moment moordenaarsfamilie Clinton om in het zadel te blijven. Om zich niet nog voor meer moorden te moeten verantwoorden. Zo zie je hoe de EU ‘politiek’
verweven is met Deep State politiek in Amerika.
Daarom is de EU politiek en pers anti Trump en anti Poetin. Geloof me. We zullen beiden in de
toekomst nodig hebben om vanonder het juk van de Jezuïeten en Zionisten uit te komen. De politieke maffia, daar moet je niet op rekenen. Ik leg mijn hoop bij de gele vesten. Zij zijn goed bezig en
de enigen die iets kunnen veranderen.
Als het volk één is kan niets hen stoppen. Zie hoe de Palestijnen al tegen de Israëlische ZIONIST
vechten sinds 1948. Alleen hoop ik dat onze strijd niet zolang gaat duren.

Trump doet voor Amerika op dit moment wat Poetin in 1999
is gestart voor Rusland. Beiden zijn helden en staan haaks tegenover ALLE ANDERE POLITIEKE KONTENNEUKERS
op de wereld!
Ze vechten voor het volk terwijl onze politici alleen zichzelf
verrijken door ons TOTAAL uit te zuigen en te behandelen als
oud vuil!
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