Etienne van Rattingen

Trump KOTST op Europa
Europa heeft voorkomen dat Amerika en Rusland een nieuwe vergadering beleggen om tot een
overeenkomst te komen betreffende het nucleaire wapenarsenaal. Verder blijven de Europeanen
doorzeiken over de niet bestaande opwarming van de aarde onder VN trut en hoofd van de VN
klimaatonzin Patricia Espinosa. Zij wil dat de wereld een grote transformatie ondergaat als het gaat
over de economie en bevolkingen. Volgens haar bestaat er een grote klimaatdreiging wat ze daar
ook mee zou kunnen bedoelen.
Trump had menige aanvaring met de Europese IDIOTEN en zei dan ook heel duidelijk dat de CO 2
belasting een truc was om nog meer geld uit de zakken van argeloze Europese burgers te slaan. Het
is niet meer dan een fraudesysteem voor het gebruik van zogenaamde ‘fossiele’ brandstoffen.
Dat een geoloog mij eens komt uitleggen tot in detail waarom zij allen het woordje ‘fossiele’ brandstof
blijven verdedigen en verkondigen. Dat is exact dezelfde onzin als de Piltdown Man in de antropologie
blijven verdedigen. Fossiele brandstof is HERSENSPOELING want er bestaat geen ‘fossiele’ brandstof!
‘Fossiele’ brandstoffen zijn een LEUGEN. Een Rockefeller LEUGEN!
We hadden het PEAK OIL schandaal dat één grote Zionistische leugen bleek te zijn om de olieprijs op te
voeren. Toen dat uitkwam werd de ganse Peak Oil affaire door de gezamenlijke Pers onder de mat geveegd.

Nu hebben de Zionisten een nieuwe leugen uitgevonden. CO 2! Tja, en Europa is het belangrijkste
Zionistische/Socialistische bolwerk in de wereld! Daar is elke politicus in eerste instantie SOCIALIST! Behalve dan natuurlijk de oud Warschaupact landen. Die hebben zich nog geen 30 jaar geleden maar aan het zogenaamde ‘socialisme’ kunnen onttrekken. Want wat is een woord. Socialisme
is synoniem aan communisme, Nazisme, Zionisme of Fascisme! Allemaal één pot nat. Kijk een keer
met EERLIJKE ogen wat er in Palestina gebeurt! Leuk toch als dat straks met u en uw familie gebeurt. Waarom denkt u dat we hier geen vuurwapens mogen hebben? Kunnen we straks ook doodgeschoten worden omdat we met een steen naar een tank gooien. De Zionisten in ‘Israël’ noemen
dat ‘zelfverdediging’!
Tegelijkertijd hebt u dan ook de reden waarom alle socialistische landen met veel inspanning willen voorkomen dat extreem rechts of extreem links deze zionistische/socialistische bolwerken gaan
overnemen en regeren. Dan is de macht van Rothschild gebroken en de EU kan dan op de fles! En
dat is ook de enige reden waarom alle oud Warschaupact landen een extreem rechtse of linkse regering hebben en zich nu massaal tegen de EU keren. Dat heet ZELFBEHOUD! Maar onze KONTENNEUKERS weten niet wat dit woordje betekent. Ze denken alleen maar aan geld en mazzelbaantjes als ze genoeg Rothschildkonten geneukt hebben.
Je kunt het ook anders zeggen: “als ze het volk genoeg VERNEUKT hebben!”
Wij west Europeanen beseffen niet dat we regelrecht naar het radicaal Marxisme worden
geleid door onze verkozen KONTENNEUKERS
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De ASOCIALE kosten die elke maand door de GELEGALISEERDE maffiaorganisatie belastingdienst van onze lonen worden gestolen zien er doorheen de jaren zo uit.
In Frankrijk is dat al boven de 30%. Frankrijk is het meest afgerichte land maar de Franse mentaliteit om vrij te zijn kan nog steeds aangewakkerd worden. Of het zal opbrengen zonder hulp van
Amerika of Rusland om onze verkozen KONTENNEUKERS te verjagen, valt nog te bezien.
Op dit moment hebben zowel Amerika als Rusland ons laten vallen. We staan op onszelf omdat
we opgezadeld zijn met een STELLETJE VERKOZEN MISBAKSELS die geen ballen hebben en
tot nu toe ALTIJD de verkeerde kant hebben gekozen. Ze denken echt dat die KUT VAN CLINTON
nog regeert of SCHOOTHOND Obama.

Wel wordt wakker imbecielen!
Rusland en Amerika worden geregeerd door PRESIDENTEN MET BALLEN die met alles in hun
macht proberen om een derde wereldoorlog te voorkomen. De houding van die EU KLOTENDEBIELEN die WIJ hebben gekozen omdat er niemand anders op ‘verkiesbare’ plaatsen komt te staan,
heeft ervoor gezorgd dat er nu weer Russische ATOOMWAPENS op Europa zijn gericht dankzij
Engeland. Wat een politiek inzicht van deze politieke EU IDIOTEN. We zijn nu totaal geïsoleerd!
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Dit is de reden waarom president Trump uit het achterhaalde nucleaire wapenverdrag wil stappen.
Behalve Rusland en Amerika kan iedereen leuk verder bouwen aan het atoomwapenarsenaal!

Elke waarheid is ABSOLUUT politiek INCORRECT

