Etienne van Rattingen

Amerikaanse Rothschildclan in
nauwe schoenen na uitspraak van
Britse rechter
Inleiding
Eindelijk is dan de kogel door de kerk. Iets wat iedere normale mens al bij elkaar had kunnen denken is nu werkelijkheid. De waarheid aanschouwde na twee jaar eindelijk het licht. Die kloot van
Steele fabriceerde op bevel, en natuurlijk voor een dikke som geld, voor tuthola Clinton het ganse
zogenaamde Trump-Rusland dossier om Trump nadien af te kunnen zetten zodat deze maniakale,
oorlogszuchtige massamoordenares het bevel van de Amerikaanse troepen over zou kunnen nemen
om een derde wereldoorlog te starten.

Uitloop
Voor de mensen die het niet weten, Christopher Steele is een voormalige spion die vroeger voor
MI6 heeft gewerkt en zich daarom moest verantwoorden tegenover een Britse rechtbank. De inhoud
van het dossier waarover het gaat, werd aan de FBI meegedeeld. Zij kregen op illegale gronden van
het Amerikaanse Hooggerechtshof getekende opdrachten om de Trump karavaan nog tijdens de verkiezingen te bespioneren. Ook werden ze gemachtigd om undercover agenten binnenin de Trump
campagne te installeren. Vlak voordat Trump de presidentiële eed aflegde, op 20 januari 2017, verspreidde het Obama regime, waarschijnlijk op bevel van Obama zelf, het rapport onder de Democratische senatoren.
Het hysterische kutwijf van Clinton kan dus mooi de boom in met het gefabriceerde dossier. Deze
streek zou wel een keer haar laatste mes zijn dat ze nu niet in een rug heeft kunnen steken. Met een
beetje geluk kost het haar en haar klotevent/verkrachter/pedofiel beiden de kop! Ze zullen zich ook
nog moeten verantwoorden voor hun stichting die voorkomt in de Panamapapers.

QAnon
QAnon is ontstaan vlak voordat Trump zich heeft opgeworpen om mee te gaan in de race voor de
Amerikaanse presidentverkiezingen. Deze organisatie heeft Trump gevraagd om zich verkiesbaar te
stellen met de belofte hem tot het uiterste tegen alles en iedereen te beschermen als hij verkozen zou
worden. Ze helpen Trump om de ganse zogenaamde ‘Deep State’ (is Rothschildcommunisten) volledig te ontmantelen en naar de rechter te brengen. QAnon moet gezocht worden in de kringen van
hoge officieren bij de Amerikaanse krijgsmachten en inlichtingendiensten. Geen enkel weldenkend
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mens wil een derde wereldoorlog starten tegen de rest van de wereld. Zoiets kun je nooit winnen.
En dat zou nu juist zijn gebeurd indien Clinton was verkozen tot president van de VS.
Het ‘gezicht’ van QAnon is nu bekend. Generaal Mark Miley die van Trump de vraag heeft gekregen om het bevel te nemen over alle Amerikaanse strijdkrachten.
Amerika staat niet heel erg ver van een overname van het land door het leger. De staat van beleg
kan elk moment worden afgeroepen door president Trump. Generaal Miley heeft al schoon schip
gemaakt onder zijn hoge bevelhebbers die niet voor Trump waren en hun president zelfs op alle mogelijke manieren tegenwerkten. Luitenant kolonel Willie Newson, admiraal Scott Stearny, generaal
Michael Hayden en generaal John Kelley zijn allemaal op een bijzondere manier op non-actief gezet. Op zo’n korte tijd en allemaal aanhangers van Clinton, dat is echt niet veroorzaakt door oude
mannenziekten. Dat is opzettelijk veroorzaakt. Ja, deze methoden bestaan. En deze methoden zijn
ontwikkeld door nazi’s die via project Paperclip naar Amerika zijn kunnen vluchten, vlak na de
tweede wereldoorlog. Sommigen van hen waren zelfs ter dood veroordeeld tijdens het Neurenberg
proces dat gewoon een aanfluiting was voor WAARHEIDSVINDING en RECHTVAARDIGHEID!
Maar tegenwoordig is het hier in alle Europese Bananenrepublieken ook niet anders. Waarheidsvinding en rechtvaardigheid zijn nog parameters waar het gerecht zich niet teveel meer van aantrekt.
En zo is dan KLASSENJUSTITIE een feit geworden. Het plebs gaat de gevangenis in, en de elite
en politieke maffia, die nota bene alles bij elkaar hebben gestolen over onze rug, kopen zich vrij
met ettelijke miljoenen. Ja, droom lekker verder met die parasitaire klootzakken hun hersenloos nageroepen kreten zoals: ‘de wet is er voor iedereen’ en ‘iedereen is gelijk voor de wet’. Mooi niet!

NAVO kan worden opgegeven
En dan is het doek ook gevallen voor de Europese landen zoals het VK, Frankrijk, Finland en
Zweden. Ze kunnen als NAVO landen niet meer rekenen op de steun van Amerika in geval van een
conflict met Rusland. De Russen hebben hen al gewaarschuwd. ‘Stop met dat gezeik in de Baltische
Zee’. En met zoveel Russische nucleaire wapens op Engeland en Frankrijk gericht zullen beide landen, als ze slim zijn, (maar Frankrijk wordt nog steeds geregeerd door een ROTHSCHILDEIKEL
van de eerste orde) eieren voor hun geld kiezen. De rest van de EU Rothschild kontenneukers blijft
verdacht stil.
Trump wil eerst alle kontenneukers van Rothschild in Amerika het zwijgen opleggen. Hiervoor
zijn al heel wat troepen en materialen teruggeroepen naar Amerika. De staat van beleg kan worden
afgekondigd omdat nu alle bevelhebbers hun president zullen volgen als dat bevel er komt. De
NAVO in Europa staat op instorten, want Europa bestaat toch maar uit een stelletje regerende kontneukende politici in de ogen van Trump!

Nu alle KLIMAATONZIN nog uit alle stupide EIKELS hun
gehersenspoelde koppen krijgen.
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