Rothschild wint Franse verkiezingen
Maandag, 08 mei 2017 13:07

Het Franse volk heeft "gekozen" en wederom is een rattenvanger van de Rothschild mafia
er vandoor gegaan met de hoofdprijs.
Emmanuel Macron, de natte droom van de Europese elite, mag de komende jaren de
identiteit van Frankrijk compleet van de kaart vegen.

Er zal waarschijnlijk niemand die wakker is de Franse verkiezingen hebben gevolgd, omdat de
uitslag al lang van te voren vaststond en de titel van dit artikel is dan ook al dagenlang voor de
“verkiezingen” tot stand gekomen.
Het volgende schreven wij drie weken geleden:
En als we kijken naar wie Emmanuel Macron eigenlijk is, dan hebben we hier inderdaad de
Franse rattenvanger.
In 2008 ging hij bij de Inspectie van Financiën in disponibiliteit (hij zou pas in 2016 formeel
ontslag nemen als ambtenaar), om te gaan werken voor de Franse zakenbank Rothschild &
Cie. Na een paar jaar werd hij vennoot en vervolgens zaakvoerder van de bank. Hij adviseerde
bij belangrijke zakentransacties. In 2012 leidde hij de overname van een filiaal van Pfizer door
Nestlé voor een recordbedrag van 9 miljard euro. Geschat wordt dat hij door zijn werk bij
Rothschild meer dan 2 miljoen euro bruto verdiende.
Theoretisch heeft Marine Le Pen nog alle kans om te winnen, maar in de praktijk zal
waarschijnlijk gebeuren wat er altijd gebeurt, en dat is dat de ontevreden stemmers en dat zijn
er heel veel, zullen stemmen op de nieuwkomer Macron die met mooie praatjes en het boven
partijen staan exact hetzelfde doet als Donald Trump.
Waar Trump heel duidelijk de man van Israël is, de Zionisten dan, zo is Macron dat uiteraard
ook via zijn baas de Rothschild.
En zo wordt ook hier weer een schijnvertoning gehouden ter publiek vermaak, terwijl van te
voren bekend is dat ook Tel Aviv dit land weer volledig onder controle zal krijgen.
Hoezo verkiezingen? Business as usual in een iets ander jasje, dit keer met blauwe
schimmel.
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Dan verscheen vrijdagavond het volgende bericht:
Franse media mogen de inhoud van de gelekte e-mails van het campagneteam van de
Franse presidentskandidaat Macron niet publiceren. Macron zou slachtoffer zijn geworden van
een ‘zeer grote en gecoördineerde’ aanval door hackers, zo meldde zijn medewerkers.
De gestolen documenten zijn online gezet en volgens inschatting vermengd met
nepberichten. De Franse kiescommissie heeft, nadat de leden vandaag over de hack
vergaderden, gezegd dat publicatie van de mails als misdaad wordt gezien.
Natuurlijk zouden de mails gemengd zijn met nepberichten; dat zouden wij ook zeggen als wij
het imago van Macron een beetje schoon wil houden een dag voor de verkiezing.
Er doen al langer geruchten de ronde dat Emmanuel Macron homofiel is en hij dit voor de
buitenwereld verborgen wil houden. Zo gaat er een video rond waarin wordt aangetoond dat
Macron een relatie met een man heeft, iets dat door zijn campagne-team zorgvuldig is
verborgen.
Nu blijkt uit de gelekte e-mails dat Macron op de mailinglijst staat van VestiareGay , een
website voor gay kleding waar je alleen op verzoek (opt-in) op de mailinglijst komt. Nu wordt er
veel ophef gemaakt over of hij wel of geen homo is en op zich maakt dat natuurlijk niets uit,
maar wel dat het Franse publiek weer wordt bedonderd. En waarover liegt hij nog meer?
Wat wel weer heel relevant is wat uit de e-mails blijkt, is dat de chique partijtjes die door
Macron werden gegeven op de Champs-Elysée werden betaald door de Rothschild bank.
Dat zijn echter allemaal dingen die het publiek niet te weten komt, omdat alle media zich
keurig aan het publicatieverbod houden en in plaats daarvan verslag doen van “de strijd” tussen
Marine Le Pen en Immanuel Macron.
En waar gaat het naartoe met deze “nieuwe” president?
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