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Het is zo eenvoudig voor hen die het willen zien en toch zodanig goed verborgen dat de
complete wereld er iedere keer weer in trapt.
De wereld waarin wij leven wordt alleen geregeerd door geld en zij die de macht over het
geld hebben, hebben de macht over de wereld.

De werkelijke machthebbers in de absolute top van de piramide zijn meesters in wat men noemt
deceptie. Het leggen van rookgordijnen, zich voordoen als slachtoffer terwijl ze de dader zijn en
vooral de aandacht afleiden van datgene waar het werkelijk om gaat.
Eén van die afleidingen is het promoten van Donald Trump als degene die de mensheid
uiteindelijk zal redden van de cabal, de deep state.

Begin dit jaar werd de alternatieve media overspoeld door wat wij toen hoop-porno noemden en
waar wij het volgende over schreven:

Enkele dagen geleden schreven wij een artikel over de hoopporno zoals die nu wordt
verspreid via de alternatieve media. Hoopporno waarin Donald Trump
volgens de anonieme bron
die alles weet, Q-Anon, een hoofdrol speelt:

We hebben President Trump gesteund in zijn inspanningen om het moeras droog te leggen.
Het maakt me niet uit of je hem mag of niet. Ik wil alleen maar dat jullie weten dat hij jullie
desondanks beschermt. Er zijn vreselijke dingen gebeurd die aan het licht zullen komen. Wees
alsjeblieft niet bang. Jullie zullen veilig zijn. Slechte figuren zullen voor het gerecht worden
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gebracht. Goede mensen zullen welvarend zijn en gelukkige levens leiden. Kinderen en
volwassenen in slavernij zullen worden bevrijd. Als je meer wilt weten, zoek naar #Qanon.

Mensen vinden bovenstaande berichten prettig, want het toont aan dat er eindelijk iets gebeurt
en dat de wereld een betere plaats zal worden. Hou nog even vol, want dan zit de complete
cabal in Guantanomo Bay.

Het zal natuurlijk niemand verbazen dat er helemaal niets is gebeurd en dat “de deep state” of
de cabal niet achter slot en grendel zit.

Nu doet er weer een verhaal de ronde over een ex CIA medewerker die weet te vertellen dat
"de deep state" een staatsgreep uitvoert richting ome Donald. Trump wordt zelfs her en der
vergeleken met president John F. Kennedy.

Alles is een spel en de "gekozen president" zal moeten meewerken, zo niet, dan wordt hij of
gedwongen of vermoord zoals in het geval van JFK.

Donald Trump echter, is een heel ander verhaal en om dat te kunnen zien, hoef je slechts één
ding te doen en dat is een aloud gezegde in de praktijk brengen: Follow the money.

In deze wereld draait alles om geld en wie het geld bezit en dan vooral de controle over de
uitgifte van het geld, heeft de macht. En dat zijn niet koningen, keizers, admiraals of overheden.
Dat zijn de Sabbateans , de aanbidders van Baäl , de Rothschild mafia of hoe je ze ook wilt
noemen.

Zij hebben de macht, niemand anders, en zij zijn de cabal, de deep state en ze zijn machtiger
dan ooit en geen Amerikaanse president zal daar iets aan kunnen veranderen, als zijn leven
hem lief is tenminste.
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De wereld zit gevangen in hun satanische web en misschien, heel misschien zal inderdaad de
redding ooit uit Rusland komen als Poetin inderdaad de luis in de pels is en/of een foutje van
de elite.

Alle wegen van de bankiers, waar dan ook ter wereld, leiden via gewone banken, zakenbanken
en centrale banken naar de Sabbateans die we hier voor het gemak even de Rothschild mafia
zullen noemen.

Donald Trump mag dan president zijn van Amerika, hij is een zakenman en niet een bijster
goede, want hij is al diverse keren failliet gegaan. Zij die hem als zakenman in leven houden
zijn eigenlijk twee financiële instellingen, de Deutsche Bank en Ladder Capital.

De eerste is hij ongeveer 130 miljoen dollar verschuldigd en aan de tweede 110 miljoen

Paul Achleitner is voorzitter van de raad van commissarissen bij de Deutsche Bank en die van
Ladder Capital is Alan Fishman. Beiden zijn Chazaren en uiteraard nauw verbonden met de
Rothschild mafia.

Met andere woorden, de Rothschild mafia heeft Donald Trump volledig in de tas. Hij hoeft echt
geen stap verkeerd te zetten of hij krijgt serieuze problemen met zijn twee grootste
geldschieters.

Dat is de reden dat Donald overal luidkeels uitkraamt: “I love Israël”.
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Q is een zogenaamde psyop en Donald Trump zit volledig in de tang en moet gewoon doen wat
hem door zijn meesters wordt opgedragen. Spannender wordt het niet helaas en Trump zal
nooit een moeras legen, Trump zal nooit de cabal aanpakken noch de NWO en Trump zal
zeker niet de satanische kinderslachters aan de top aanpakken.

Donald Trump is voor de volle honderd procent chantabel, voor een deel door zijn seksuele
escapades met mensen zoals Jeffrey Epstein, maar vooral ook op zakelijk gebied via zijn
bankiers.
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