Etienne van Rattingen

Trump walst door
Deep State trappelt in doodsangst

Inleiding
Nog even het geheugen opfrissen. Trump zorgde voor de ergste Amerikaanse politieke crisis ooit
door verkozen te worden door het volk tot president. Daarom werd voor de Clinton clan het TrumpRusland dossier in elkaar geschoten door de Engelse ‘expert’, vervalser, oud MI6 oplichter Christopher Steele die later onder ede bij een Engelse rechtbank zweerde dat hij door Hillary Clinton
werd betaald om dit te doen. Hillaria deed het om haar politiek verlies te compenseren en natuurlijk
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om de miljoenen geldstroom naar haar stichting te behouden. Op 28 december ontving BuzzFeed
journalist Ken Bensinger een copy van het federale dossier dat hem werd overhandigd door David
Kramer. Kramer werkte op dat moment voor het O.M. en was natuurlijk een holmaatje van oorlogsmaniak en oorlogsmisdadiger John McCain.
Het probleem van dit dossier is, dat het een ZEER GEHEIM FBI dossier was op dat moment. De
FBI wilde met dit rapport een aanhoudingsbevel krijgen om Trump in verdenking van spionage te
stellen nog tijdens de verkiezingen in 2016. Het probleem echter was niet alleen de openbaring van
dit zeer ‘geheime’ dossier. Een bijkomend probleem was en is nog steeds dat de FBI het dossier
nooit heeft onderzocht of geverifieerd. Niet voor en niet na de aanvraag van het bevel.

Heden
De beschermers van president Trump begonnen direct een tegenaanval tegen Deep State. Het is nu
zover dat het dossier, door de bekentenis van Steele, nog van nul en generlei waarde is. Alle Obama
aanhangers die voor de staat en in het Witte Huis werkten werden onderzocht en geschaduwd. Zodoende kwamen ze uit bij Natalie Edwards die ook nogal wat andere namen placht te gebruiken. Zij
werd na de verkiezing van Trump tot president overgeplaatst van nationale veiligheid naar financiën
waar ze direct toegang kreeg tot gedetailleerde financiële gegevens van alle burgers en bedrijven.
Prompt begon ze pikante dossiers te lekken in de richting van BuzzFeed en andere linkse media.
Maar omdat ze niet wist dat ze werd geschaduwd en elke beweging werd vastgelegd kwam haar
arrestatie in oktober 2018 als een totale verrassing. Ze kon al die jaren blijven werken omdat het
spotten van spionnen en een netwerk van spionnen ontrafelen nu eenmaal tijd kost. Zodoende kreeg
ze van OvJ Kimberley Ravener te horen dat zij, Natalie Edwards, strafrechtelijk zou vervolgd
worden en haar mede samenzweerders idem.
Uit gelekte documenten blijkt dat president Trump noch zijn zoon Donald junior niet langer verdachten zijn in dit onderzoek. Ook is er nu bewijs dat er nooit vanuit de Trump Tower is gebeld naar
Rusland of met Russische diplomaten dan wel bedrijven.
Nu blijft natuurlijk de vraag. Het dossier wordt nog steeds niet geklasseerd of geseponeerd. Wat
wordt er dan nog onderzocht? Diezelfde gelekte documenten bewijzen dat hoge FBI pipo’s beweren
dat de Britse regering en spionage agentschappen (MI5, MI6) hierin verwikkeld zijn. Dana Boente
van de FBI vertelde de onderzoekers van het congres dat hij NIET toestond dat FBI directeur Priestap zou worden ondervraagd over de onderhandelingen en gemaakte deals met de Britse overheid
tijdens de presidentsverkiezingen van 2016. Dit omdat Mueller naar Priestap een strafrechtelijk onderzoek is gestart.
Diezelfde aanklager is ook een strafrechtelijk onderzoek gestart naar criminele feiten begaan door
de Britse overheid tijdens de presidentsverkiezingen van 2016. Verder werd FBI directeur James
Comey door de overheid op straat gezet omdat hij voor de senaat loog onder ede.
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Trump zijn werk
Ondanks de vele leugens over Trump in westerse kranten en nieuwsberichten wil ik u wel een
beetje op de hoogte brengen over de resultaten die hij tot nu toe heeft bereikt. Trump wordt op handen gedragen door de arbeiders in Amerika. Hij verwezenlijkte alleen al in januari van dit jaar voor
hen een serieuze loonopslag, 304.000 nieuwe jobs en hij heeft met Mexico een deal gesloten om
asielzoekers terug te kunnen sturen. Daarnaast was de aandelenmarkt nog nooit zo goed als in januari. En met nooit bedoel ik, nog nooit in de ganse geschiedenis van de aandelenmarkt.
Geloof me. Met Trump is helemaal niets aan de hand. Hij is geen politicus maar een zakenman.
Een zakentalent MET BALLEN. Een soort dat hier in de EU niet meer wordt geproduceerd. Hier in
de EU produceren ze alleen maar beroepspolitici met verschrompelde BALLEN die ons dagelijks
beliegen, bedriegen en bestelen.

DIT DEEP STATE BEWIJS VAN FAKE NIEUWSZENDER
CORRUPT NIEUWS NETWERK IS NIET TEGEN TE
SPREKEN
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