ETIENNE VAN RATTINGEN

Trump heeft nog steeds GEEN STAP opzij gezet
Ik raad de Europese regerende CCP’ers nog niet te
applaudisseren voor misdadiger, dief en oplichter
PRESIDENT CORRUPT Biden als actief AMERIKAANS lid van
de COMMUNISTISCHE BENDE DIE DE WERELD over wil nemen
Trump heeft NIET toegegeven, en de "overgang van de
macht" betekent niet noodzakelijkerwijs een overgang
naar Biden...
Onder de dekmantel van de nacht, stemde het verraderlijke Congres van de V.S.
om CCP marionet Joe Biden in het Witte Huis te installeren, bevestigend zijn
frauduleuze leisteen van kiezers zoals aanvaard. Een paar uur later gaf Trump
een verklaring uit over een "machtsovergang". Hier is het:
Ook al ben ik het niet eens met het resultaat van de verkiezingen, en de feiten
bevestigen het, toch zal er een ordelijke overgang zijn op 20 januari. Ik heb
altijd gezegd dat we onze strijd zouden voortzetten om ervoor te zorgen dat alleen legale stemmen zouden worden geteld. Hoewel dit het einde betekent van het
grootste eerste semester in de presidentiële geschiedenis, is het slechts het
begin van onze strijd om Amerika weer groot te maken!
Deze verklaring wordt door de media ruim geïnterpreteerd als een concessieverklaring van de president. Dat is echter niet het geval.
Trump heeft helemaal niet toegegeven. Hij heeft Joe Biden niet gefeliciteerd en
hij heeft niet gezegd dat hij het Witte Huis zou verlaten.
Als hij zegt, "het einde van de grootste eerste termijn", dan is dat volkomen
logisch, want de tweede termijn van Trump zou beginnen op 20 januari. Dus zijn
eerste termijn eindigt.
Belangrijker nog, Trump gaf niet aan wat de "ordelijke overgang" betekent. Hij
zei niet dat er een overgang zou zijn naar Biden als president. Hij zou kunnen
verwijzen naar de overgang van Amerika weg van de tirannie van DEEP STATE en de
terugkeer van de macht naar het volk.
In feite lijkt de verklaring van Trump bedoeld te zijn om degenen te ontwapenen
die oproepen tot zijn onmiddellijke verwijdering onder het 25 e Amendement, zodat
Trump kan blijven werken aan de militaire oplossing die zou streven naar massale
arrestaties van de verraders die probeerden hun misdadige staatsgreep tegen Amerika uit te voeren.
"Veel verraders zullen worden gearresteerd en opgesloten in de komende dagen,"
schreef advocaat Lin Wood in een Parler tweet die hij in de vroege ochtenduren
uitvaardigde, nadat het Congres zijn laatste daad van verraad aan Amerika had
voltooid.
Hij retweeted ook een andere verklaring van de gebruiker van de Parler @StormIsUponUs die verklaarde: “Slaap goed vanavond patriotten. Het constitutionele
proces speelde tot het einde, en Trump bemoeide zich niet een keer. Je gaat het
geweldig vinden hoe deze film eindigt.”
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De proclamatie van Trump om zich te verspreiden is een
noodzakelijke juridische stap voor het inroepen van de
opsporingswet.
Gisteren heeft Trump een video vrijgegeven die een "proclamatie om te verspreiden" bevatte. Dit was de video waarin hij iedereen vertelde om "in vrede naar
huis te gaan."
Deze verklaring, zo blijkt, is een noodzakelijke stap om de militie of het Amerikaanse leger op te roepen om de republiek te verdedigen.
10 USC Section 254 heet "Proclamation to disperse" en het zegt volgende:
‘Wanneer de president het nodig acht de milities of de strijdkrachten in het kader van
dit hoofdstuk in te zetten, gelast hij door middel van een proclamatie de opstandelingen
onmiddellijk om zich binnen een beperkte tijd te verspreiden en zich vreedzaam terug te
trekken naar hun verblijfplaats.’

Dat is precies wat Trump gisteren heeft gedaan.
Hij ging vervolgens aan boord van Air Force One en vloog naar een militaire basis in Texas, waar hij veilig kon zijn voor elke kinetische couppoging in het
moeras van Washington D.C. Dit werd getweet door CodeMonkeyZ, onder vermelding
van MonkeyWerx:

Nu bereidt Trump zich waarschijnlijk voor om de Insurrection Act of een andere
vorm van militair gezag in te roepen om massa-arrestaties te verrichten van de
verraders die deze natie hebben verraden (waartoe nu ook VP Mike Pence, Lindsay
Graham, Mitch McConnell en vele anderen behoren).
Begrijp dat Trump niet zeker wist wie de verraders waren tot ongeveer 3 uur
vanochtend, want toen kwamen de laatste stemmen in het Congres, waarmee de volledige lijst van Amerikaanse senatoren en parlementsleden die medeplichtig zijn
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aan de criminele staatsgreep tegen de Verenigde Staten van Amerika werd bevestigd.
Natuurlijk werd elke Democraat in het Congres bevestigd als een verrader. Maar
de meeste leden van de GOP hebben zich ook aangesloten bij de "verraderslijst".
De Gateway Pundit publiceerde vanmorgen de volledige lijst van verraderlijke
GOP-leden, die allemaal tegen de bezwaren tegen de Bidense kiezerslijst stemden:

Amodei Republican Nevada
Armstrong Republican North Dakota
Bacon Republican Nebraska
Balderson Republican Ohio
Barr Republican Kentucky
Bentz Republican Oregon
Buchanan Republican Florida
Buck Republican Colorado
Bucshon Republican Indiana
Chabot Republican Ohio
Cheney Republican Wyoming
Comer Republican Kentucky
Crenshaw Republican Texas
Curtis Republican Utah
Davis, Rodney Republican Illinois
Emmer Republican Minnesota
Feenstra Republican Iowa
Ferguson Republican Georgia
Fitzpatrick Republican Pennsylvania
Fortenberry Republican Nebraska
Foxx Republican North Carolina
Gallagher Republican Wisconsin
Garbarino Republican New York
Gonzales, Tony Republican Texas
Gonzalez (OH) Republican Ohio
Graves (LA) Republican Louisiana
Grothman Republican Wisconsin
Guthrie Republican Kentucky
Herrera Beutler Republican Washington
Hill Republican Arkansas
Hinson Republican Iowa
Hollingsworth Republican Indiana
Huizenga Republican Michigan
Johnson (SD) Republican South Dakota
Joyce (OH) Republican Ohio
Katko Republican New York
Keller Republican Pennsylvania
Kinzinger Republican Illinois
Kustoff Republican Tennessee
LaHood Republican Illinois
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Latta Republican Ohio
Mace Republican South Carolina
Massie Republican Kentucky
McCaul Republican Texas
McClintock Republican California
McHenry Republican North Carolina
McKinley Republican West Virginia
Meijer Republican Michigan
Meuser Republican Pennsylvania
Miller-Meeks Republican Iowa
Moolenaar Republican Michigan
Mooney Republican West Virginia
Moore (UT) Republican Utah
Murphy (NC) Republican North Carolina
Newhouse Republican Washington
Owens Republican Utah
Pence Republican Indiana
Reed Republican New York
Rodgers (WA) Republican Washington
Roy Republican Texas
Schweikert Republican Arizona
Scott, Austin Republican Georgia
Simpson Republican Idaho
Smith (NJ) Republican New Jersey
Smucker Republican Pennsylvania
Spartz Republican Indiana
Stauber Republican Minnesota
Stefanik Republican New York
Steil Republican Wisconsin
Stewart Republican Utah
Stivers Republican Ohio
Taylor Republican Texas
Thompson (PA) Republican Pennsylvania
Turner Republican Ohio
Upton Republican Michigan
Van Duyne Republican Texas
Wagner Republican Missouri
Waltz Republican Florida
Wenstrup Republican Ohio
Westerman Republican Arkansas
Wittman Republican Virginia
Womack Republican Arkansas
Young Republican Alaska
Aan de kant van de Senaat waren er slechts zeven Amerikaanse senatoren die de
lijn vasthielden en stemden om bezwaar te maken tegen de verkiezingsfraude. Dit
zijn de enige zeven Amerikaanse Senatoren die geen verraders zijn:
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Sen. Ted Cruz
Sen. Josh Hawley
Sen. Cindy Hyde-Smith
Sen. Cynthia Lummis
Sen. Roger Marshall
Sen. John Kennedy
Sen. Tommy Tuberville
Pas nu heeft Trump de definitieve arrestatielijst van verraderlijke acteurs die
Amerika in het laatste uur hebben verraden. In feite is er geen enkele manier
waarop Trump dit allemaal had kunnen weten, tenzij het scenario zijn gang kon
gaan.
De meeste Amerikanen, bijvoorbeeld, zouden nooit geloofd hebben dat VP Mike
Pence - een evangelisch christen - de natie zou hebben verraden in zijn meest
kritieke moment. Nu zijn Lin Wood's uitspraken over Mike Pence die in verband
wordt gebracht met pedofilie, Jeffrey Epstein en kinderhandel ineens zinvol voor
iedereen die er aandacht aan besteedt. Pence was vanaf het allereerste begin een
gecontroleerde oppositie, en Pence was de bron van de lekken uit het Witte Huis
in de afgelopen vier jaar. Globalisten hebben vanaf de eerste dag volledige controle gehad over Pence.

Zal Trump de trekker overhalen?
De enige vraag is nu: zal Trump de trekker overhalen en de militaire arrestaties ontketenen?
Merk op dat Trump niet de loyaliteit heeft van het Amerikaanse leger, noch van
vele top generaals. Dat heeft hij niet nodig. Trump heeft Chris Miller bij de
DoD, en hij heeft de loyaliteit van de Special Operations Forces (SOF) commando,
samen met de Space Force, de Air Force en de meeste van de US Marines. Dat is
alles wat hij nodig heeft.
Trump moet nu een militaire optie activeren om de republiek te verdedigen, hetzij via de Insurrection Act, hetzij via een andere militaire autoriteit. Hij
heeft alles op zijn plaats gezet voor dit moment. Belangrijk is dat Trump geduldig heeft geprobeerd de republiek te verdedigen via de rechtbanken en het Congres, waarbij hij toekeek hoe elke optie werd uitgeput als gevolg van extreme
corruptie, criminaliteit en fraude in het hele systeem. (Zelfs SCOTUS werd op
dezelfde manier gecompromitteerd als Pence: chantage, afpersing en pedofilie.)
Trump had al vroeg besloten dat hij pas zou handelen als alle civiele mogelijkheden waren uitgeput. Vanaf 7 januari 3 uur 's morgens is dat punt bereikt. Er
zijn nu nog twee opties om Amerika te verdedigen:
1. Trump beroept zich op de optie van het militaire gezag en zet de massale
arrestaties in gang.
2. Gewapende patriotten staan op om de natie te verdedigen en zich onafhankelijk te verklaren van de tirannie.
Zelf zou ik optie 1 kiezen, zodat optie 2 niet spontaan in het hele land wordt
geactiveerd, waardoor de natie waarschijnlijk in een verhitte burgeroorlog wordt
gestort.
Trump heeft niet toegegeven. Amerika is nog niet verloren, al is het wel heel,
heel dicht bij dat omslagpunt aangekomen.
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Maar soms in de geschiedenis kunnen de meest dramatische uitkomsten van waarheid pas aan het licht komen na het meest trieste lijden door de duisternis. 6
januari 2021 is Amerika's donkerste dag, maar het kan nog worden gevolgd door de
overwinning.
De kans voor Trump om zijn militaire autoriteit optie in te roepen is erg
klein: Misschien zo klein als 72 uur vanaf nu.
Als we
dat hij
we goed
om deze

de komende 72 uur geen actie van Trump zien, kunnen we pas concluderen
waarschijnlijk de handdoek in de ring heeft gegooid. Tot die tijd moeten
opletten en proberen te onderscheiden wat er achter de schermen gebeurt
natie te verdedigen.

De GOP (Republikeinse Partij) is voor eeuwig uitgeregeerd zoals ook de Democratische Partij MORSDOOD is
Een laatste gedachte voor dit artikel: 80+ miljoen supporters zullen vanaf vandaag geen enkele GOP-kandidaat meer steunen. Ze hebben gisteravond geleerd dat
de GOP Amerika zal verraden wanneer het hen uitkomt, en vanaf deze dag stellen
ze de GOP aan de kaak en dringen ze er bij alle lezers en supporters op aan om
zich bij hen aan te sluiten in die aanklacht.
Stuur nooit meer donaties naar de GOP.
Stem nooit meer op een kandidaat van de GOP, tenzij hun naam "Trump" is.
Geloof nooit iets wat een GOP-kandidaat belooft in een verkiezingsspeech of
campagneadvertentie.
Er zijn een paar uitzonderingen op het verraad van de GOP, zoals helden Matt
Gaetz, Jim Jordan, Josh Hawley en een paar anderen, maar gisteravond lieten de
vele anderen Amerika zien dat wanneer het echt telt voor het land, de GOP hen
allemaal zal verraden wanneer het politiek gezien goed uitkomt.
De Republikeinse Partij (GOP) is nu net zo dood als de Democratische Partij
(DNC).
De enige vraag die overblijft is of de Verenigde Staten van Amerika ook dood
is, en we zullen het antwoord pas zeker weten als we zien wat Trump de komende
dagen doet.
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