Etienne van Rattingen

Trump wordt ook gevreesd in
Europa. EU Zionisten en hun
kontenneukers schijten in hun
broek!
Ondanks dat de 'vrije' pers allerlei lulverhalen over Trump blijft ophangen, is het niet de juiste manier om te luisteren naar politiek gezwam maar om te zien wat de zionistische lafaards doen. In mijn
vorige artikel heb ik al duidelijk laten blijken dat we Trump nodig gaan hebben om onder het juk
van de zionistische bancaire en internationale klotenbende uit te komen. Ook weet u al dat Trump
steeds meer vat krijgt op de oud-Oostbloklanden, nu nog steeds lid van de EU. Polen wordt al volledig door Trump gecontroleerd om een voorbeeld te geven. Hongarije en Italië staan op het punt
overstag te gaan en Frankrijk staat aan de brink van een revolutie.
Het socialisme, feitelijk niet anders dan nazisme, communisme of fascisme, maar dan op leugenachtige manier gebracht door politici ipv via revolutionaire genocide, nadert het einde van haar bestaan. De linkse klotenbende laat ons allemaal op een asociale manier opdraaien voor de zogenaamde 'verzorgingsstaat' die feitelijk alleen niet renderende organisaties in stand houden zoals gezondheidszorg, huidige advocatuur, politie, justitie en niet te vergeten allerlei waanzinnige politieke partijen met hun opruiende standpunten die niets voorstellen omdat deze politieke clowns geen donder
te vertellen hebben over het beleid! Niet in een land, niet in het kader van de EU. Banken en grote
bedrijven maken uit wat de politiek mag beslissen en wat voor wetten er MOETEN worden aangenomen om hun maffiapraktijken te legaliseren.
Trump hangt geen gezeik op en vele mensen in de wereld hebben dat al lang begrepen. Daarom
schijten alle zionisten in hun broek. En de zionisten in Amerika, die zich daar dan weer democraten
noemen want wat is tenslotte een naam, kunnen Trump alleen proberen te ondergraven door hem te
demoniseren en hem voor te stellen als bijvoorbeeld Hitler om hem zo als onmenselijk door het leven te doen gaan. Zoiets werkt alleen bij kontenneukers en imbecielen natuurlijk! Doordat de zionisten zich zo gedragen laten ze hun WERKELIJKE gezicht zien. Het gezicht van een stelletje fascistische massamoordenaars! Ook vonden de zionisten het noodzakelijk om het stemmen te corrumperen. Dat wist u zeker nog niet? Tja, daar zal de 'vrije' pers natuurlijk geen woord over reppen.
Ze zijn veel te afhankelijk van zionistisch geld, natuurlijk. Zelfs het HOOGGERECHTSHOF moest
er aan te pas komen om de zionisten in het ongelijk te stellen!
Ja, het spijt me om het te moeten zeggen. De 'vrije' pers is in handen van het kapitaal. Daarom zult
u via televisie en krant nooit achter de waarheid komen. Als u de waarheid wilt weten dan zult u
daar zelf achteraan moeten.
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De zionisten hebben gefaald om Trump te verslaan tijden de verkiezingen. Zodoende zullen ze
ook geen enkele kans maken voor de volgende presidentsverkiezingen in 2020. Ze zullen die ook
verliezen. De Europese zionisten beseffen dat ook. Langzaamaan druppelt het besef bij hen door dat
ze serieus aan het verliezen zijn. Een grote kans bestaat dat binnenkort de volledige EU uiteen gaat
vallen. De BREXIT is bijna een feit. Frankrijk geeft Macron een schop onder zijn donder en de
Franse minister van binnenlandse zaken waarschuwt voor een burgeroorlog.
De zionisten in Europa zijn extreem bang. Ze zien maar één 'oplossing' voor hun problemen om
Trump buiten te houden. Een Europese burgeroorlog. Want ze vrezen de wraak van Trump. Ze
schijten in hun broek van Trump. Twee jaar lang hebben ze hem geprobeerd te demoniseren en hij
wint toch nog verkiezing na verkiezing. Nu gaat hij achter de FED en Goldman Sachs aan. Meer,
HIJ zal nieuwe wetten doorheen de senaat wurmen want daar heeft hij de meerderheid, zoals Obama dat heeft gedaan om zijn zionistische meesters te dienen en de kosten van de obscure, asociale
ziekenverzekering bij de Amerikaanse belastingbetaler te leggen. Iedereen die ziek is, heeft het aan
zichzelf te danken. En zeker als je niet wilt begrijpen dat artsen niets kunnen genezen, farmaceutische bedrijven GEEN geneesmiddelen produceren en voedingsbedrijven ons door al hun gekloot
met ons voedsel en het dumpen van volledige chemische fabrieken in het eten, zorgen dat we ziek
worden en VOORAL als je in handen van meneer DOKTOOR zit, ZIEK BLIJFT. De artsenij heeft
NIET leren genezen. Ze hebben geleerd RECEPTEN uit te schrijven en PROCEDURES te volgen.
Daar gaat meer dan 12% van het BELGISCHE BNP naar toe om een voorbeeld te geven.

De grote schoonmaak in Amerika is al begonnen. Vol verwachting klopt mijn hart! Trump heeft nog 6 jaar!
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