Etienne van Rattingen

Trump bereidt Amerika voor op
MASSA ARRESTATIES
De afgelopen zogenaamde MidTerm verkiezingen waren niet alleen belangrijk voor Trump, maar
ook voor Amerika en de wereld. Ik heb u al meerdere malen uitgelegd dat alle EU politici letterlijk
in hun broek schijten voor hetgeen er staat te gebeuren in Amerika. De ganse EU politiek IS al gewaarschuwd door Mike Pompeo en Trump heeft broekventje Macron al meerdere malen wat virtuele oorvijgen gegeven waar de ganse Rothschild kontenneukerskliek niet goed van werd!
Daarna hebben Zweden, Finland, VK en Frankrijk een gesprek gehad samen met de NAVO en
Rusland. De NAVO landen kunnen de steun van Amerika in een conflict met Rusland mooi op hun
buik schrijven. Amerika heeft al veel teveel troepen teruggehaald naar hun thuisbases. Hier worden
ze voorbereid om tijdens de staat van beleg alle politiediensten te assisteren tijdens massale arrestatieacties. De generaals hebben de Amerikaanse bevolking al gewaarschuwd.

Trump heeft ook een meerderheid in de senaat. En dat geeft nog meer mogelijkheden omdat een
wet kan worden doorgedrukt die alle politici in beide kamers hun politieke onschendbaarheid afneemt waardoor ze door alle politiediensten kunnen worden ondervraagd en verhoord.
Steeds meer ECHT bewijs komt omhoog waaruit blijkt dat nieuwsmedia opzettelijk hebben meegewerkt bij het demoniseren van Trump. CIA en FBI directies blijven niet onbesproken in deze. FBI
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agenten werden zelfs opgedragen om te liegen. Omdat directies wisten wat er ging komen, is het nu
bewezen dat de FBI ook tienduizenden sms’en heeft laten vernietigen om de poging voor een coup,
op ‘bevel’ van al zeker Clinton misschien ook Obama, in de doofpot te krijgen.
De FBI, dat door moet gaan voor een integer opsporingsbureau, heeft zich laten omkopen en altijd
één rapport gebruikt van een zogenaamde onderzoeksjournalist genaamd Michael Isikoff, verantwoordelijk voor het openbreken van de ‘Russiagate hoax’ met de nu bewezen leugens waardoor de
ganse ‘Deep State’ nu massaal zal worden gearresteerd. Met een beetje geluk krijgen ze landverraad
als aanklacht!
De generaals lieten nog een andere boodschap op internet circuleren.
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