Etienne van Rattingen

Als Trump iets overkomt
dan pas zal de hel goed losbreken tegen de socialisten
Er werd me gewezen op een interview tijdens de Pete Santilli Show, waarin de raadsman Larry
Klayman die opkomt voor Jerome Corsi van WorldNetDaily, sprak over de deatils van een komende
rechtszaak tegen Hillary kontenneuker Robert Mueller wat betreft zijn illegale en onconstitutionele
onderzoeken die plaats vonden in de Trump Tower. Eigenlijk was het niet zo mijn potje aan, want
wat kan mij de CRIMINEEL Mueller schelen. Van mijn part wordt dit soort misdadigers Point
Blank afgeschoten op straat. Aan zulk corrupt gajes is niets verloren op de wereld. Maar het ging
over de woorden die werden gebruikt door Klayman.
“ … if this ongoing witch hunt against President Trump doesn’t cease, our country is headed towards a second civil war.”
U kunt het interview hier bekijken, en ja, het is gecensureerd op YouYube want het helpt de verborgen agenda van de Clintons niet. Iedereen weet dat Hillary Clinton een corrupte politieke misdadigster is, maar alles gaat gewoon zijn gangetje omdat degenen die TUTHOLA Clinton steunen het
GEEN ZAK kan schelen of die TUT van CLINTON een corrupte misdadigster en massamoordenares is! Ze weet al lang dat ze nooit meer president van de VS kan worden daarvoor is het schandaal
te erg gegroeid, zeker met de veroordeling van Steele in het VK, waardoor alle RUSLAND gezeik
van de socialistische communisten in het water is gevallen! Clinton blijft in de politiek omdat ze
dan politieke onschendbaarheid geniet en ze niet kan worden gearresteerd! (Daarom ben ik tegen
politieke onschendbaarheid. Dat nodigt uit tot corruptie en plegen van misdaden!) Als u het stukje
video bekijkt, dan begrijpt u waarom de raadsman juist met deze boodschap komt. Het is niet omdat
onze ‘vrije’ kontenneukerspers er geen zak over MAG schrijven dat niemand iets weet over de
WERKELIJKE gang van zaken in Amerika!
‘Mueller probeerde Corsi met man en macht te manipuleren om een valse beschuldiging tegen
president Trump af te leggen. Corsi heeft dit altijd geweigerd. Hij voegde eraan toe dat hij onder
geen enkele omstandigheid een leugenachtige overeenkomst zal sluiten met Mueller!’

Een wending in het interview
En dan ineens ging het over de linkse politici. (Hebben we nog anderen in de EU? Het zijn de
linksen, de socialisten die feitelijk COMMUNISTEN zijn, die ons hebben verkocht aan de banken
zodat deze ons arm kunnen maken. Waarom denkt u dat we een ECB hebben (een kopie van de
FED) en artikel 123 in het verdrag van Lissabon?) In ieder geval waarschuwt Klayman voor de re-
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percussies van de bevolking indien de democraten Trump zouden afzetten of op een andere manier
hem het presidentschap ontnemen, dan wel laten vermoorden. (De Clintons hebben daar aardig wat
ervaring mee)
“This is the world we live in right now … this President is frankly, from the standpoint of our government, our only
hope,” Klayman stated. “And if he goes down, all hell is going to break loose in the country – believe me.”
“It’s not just going to be violence by the Left, but it’s going to be violence by the Right. And it’s going to be a civil
war, and we’re trying to avoid that.”

En, het interview gaat door. Op een gegeven moment zegt Klayman:
According to Corsi, Mueller’s office is now “knowingly and deceitfully threatening to charge [him] with an alleged
false statement” unless he agrees to give “false testimony” against President Trump and others – once agains demonstrating that the Mueller witch hunt is an absolute farce, and a politically-motivated affront against our lawfully-elected president.

En het volgende:
“They’re going after everybody,” warns Klayman about how deep state swamp creatures are not only retaliating
against whistleblowers like Assange, but also journalists like Corsi who would dare to seek truth and justice in this
society of corruption and lies.

Mis het interview niet. Het is werkelijk EXPLOSIEF indien u de bandietenstreken van de Clintons en sujetten als SOROS met zijn ontelbare Ngo’s zoals Antifa en Black Lives Matter wil kunnen
doorzien! Ngo’s bestaan om pure propaganda- en witwasredenen. De blanke moet overal in de wereld tot een minderheid gaan behoren want pas dan kan de zionist en de jezuïet ons onder de duim
krijgen! Zolang we één front vormen zullen ze hun tanden kapot bijten op de mensen die het allemaal begrepen hebben. En wees gerust dat er ook heel erg veel arbeiders zijn die het begrepen hebben!
NB: ik heb het artikel over de spanningen tussen Pakistan en India nog niet af. India is vrij
groot en mijn contact moest vertrekken vanuit Bangalore naar het conflictgebied per trein. Maar het
openbaar vervoer is niet zoals bij ons. De trein was vol en hij probeert vandaag de volgende trein te
nemen. Ik houd u natuurlijk op de hoogte! Ja, eens in de twee dagen een trein naar bepaalde gebieden is daar vrij normaal. Mensen hangen aan de trein en zitten daar op de daken van coupés als er
geen zit- en staanplaatsen meer zijn!

Reizen per trein in India, een belevenis apart!
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