Etienne van Rattingen

Trump wint en gaat nu achter Goldman Sachs, Google,
Facebook en Twitter aan
BULLDOZER Trump heeft ondanks alle negatieve pers van de door Rothschild en alle zionisten
hun gecontroleerde pers in Amerika en Europa toch gewonnen. En, dat zal de democraten niet goed
bekomen. Het eerste slachtoffer na de overwinning is Trump zijn minister van justitie, die verkeerd
gokte en zijn president op het cruciale moment in de steek heeft gelaten. Een nieuwe schoonmaakronde in het Witte Huis zal niet uitblijven en dat geldt idem voor de nodige journalisten van de zogenaamde 'vrije' pers, via Buffet gecontroleerd door het zionistische huis van Rothschild.

De meeste politici aan democratische kant, bestaande uit werkelijke misdaadfamilies zoals de familie Bush, beginnen het gevaar te zien van een Trump die nu via de wet alle democratische criminelen zal gaan aanpakken. Stuk voor stuk zullen deze lafaards nu hun bullen pakken en de kant van
Trump kiezen om als zielige hondjes de kont van Trump te likken ipv die van de zionisten.
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Obama verzaakte achter de grootste bandienten- en maffiabank ter wereld, Goldman Sachs aan te
gaan. Wel, Trump zal de nalatigheid van Obama goed maken. Het zou de EU kontenlikkers van de
zionisten sieren om gebruik te maken van deze gelegenheid en Goldman Sachs en hun zetbaasjes
binnen de EU-landen ook te vervolgen voor het faillissement van de meeste Europese landen in Europa. De zooi van de ECB inclusief! Het is DE gelegenheid om alle banken hun Ponzifraude mogelijkheden af te nemen zodat de wereld weer vanonder het juk van de bancaire oplichters en fraudeurs uitkomt. Het is het moment voor de politieke maffia en andere kontenlikkers van de Rothschild era om schoon schip te maken. Ik doel hierbij eveneens op justitie, politie, notarissen, advocaten en deurwaarders. Sommigen zullen erna iets anders moeten gaan doen, niet?
De zionist uit het huis van Rothschild en president van Frankrijk, Macron, bedelt al maanden voor
de opbouw van een Europees leger om 'ons' te beschermen tegen Rusland en China. Dat is een grote
leugen! Rusland en China zijn geen gevaren voor Europa. Als Trump straks schoon schip heeft gemaakt in Amerika gaat hij achter alle kontenneukers van de Rothschilds in Europa aan, politieke
maffia inclusief. Dus, de politiek wil een Europees leger om hun BROODHEREN de zionisten en
zichzelf te beschermen.
You see, the globalists have created a Catch-22; if conservatives do not shut down the Fed, the Fed
will continue raising rates and cutting its balance sheet into economic weakness just as they
historically always have. The “everything bubble” will burst and a collapse will result. If we shut
down the Fed our currency will lose reserve status and dollars held overseas will come flooding
back into the U.S. through various channels causing hyperinflation (among other things). A
collapse is unavoidable.

Ja, alles draait om banken hun Ponzifraude, in stand gehouden door de landverraders die ons regeren en de BALLEN niet hebben om FRACTIONEEL RESERVE BANKIEREN aan banden te leggen, desnoods met de doodstraf voor CEO en volledige Raad van Bestuur, om op deze manier alles
weer tot NORMALE proporties terug te brengen in de wereld.

Dus ook Europa heeft een man als
Trump nodig om het vuile werk op te
knappen. In de EU regeren alleen maar
holmaatjes van macht en geld!
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