Eindstrijd met de Deep State
Bompakketjes deepstate-leden en CNN = zoveelste deepstate-false flag (zie ook gehyperlinkte woorden)
26 Oktober 2018
Men ziet dat Trump precies het draaiboek volgt van Margaret Thatcher in de jaren 80 en Vladimir Putin in
de jaren 2000 om de Deep State onderuit te halen en te vernietigen.
Op dit moment zegt hij dat de Federal Reserve krankzinnig is om de rentestanden te verhogen. Hij weet
natuurlijk dat de Federal Reserve geen keuze heeft om de Amerikaanse obligaties aantrekkelijker te maken
voor investeerders, maar ook dat zij het geld keihard nodig hebben om de Deep State te kunnen blijven
financieren. (de Federal Reserve is niet opgericht voor het Amerikaanse volk, maar juist voor o.a. de
financiële elite, waaronder de systeembanken om deze te vrijwaren van economische inzinkingen). Wat
Trump doet is wanneer de inzinking van de markten plaatsvindt dan kan hij de schuld hiervoor geheel bij de
Federal Reserve neerleggen en hen als oorzaak aangeven van de economische ellende die daarna komt.
Het is dan mogelijk dat de Federal Reserve wordt aangepakt en rechtstreeks onder curatele worden gesteld
van de Amerikaanse overheid. Dan volgen er niet alleen massa-ontslagen, maar tevens officiële aanklachten
wegens malversaties en wordt er vanuit de US Treasury Department. een rigoureuze audit gehouden,
waarbij al deze malversaties aan het licht zullen komen. Het is te hopen dat hij hiervoor Rand Paul gaat
inzetten, die als een bloedhond de commissie gaat leiden om deze financiële criminelen achter tralies te
zetten. Zijn vader Ron Paul zal hem hierbij uitstekend van dienst kunnen zijn. Beiden zijn zeer op de hoogte
van het reilen en zeilen van de Federal Reserve en hun interventies alsmede manipulaties van de financiële
markten.
De midterm-verkiezingen komen er aan in November en als de Republikeinen deze gaan winnen, zoals het
er nu uitziet, dan is de beer los en kunnen er koppen gaan rollen. Er zijn nu zo´n 45.000 verzegelde
dagvaardingen voor directeuren en managers van grote bedrijven alsmede hooggeplaatste functionarissen
in de Amerikaanse overheid.
Men verwacht dat daarvan 40.000 verzegeld blijven en de lieden in kwestie stilletjes ontslag nemen om de
weg vrij te maken voor andere corruptievrije mensen om het roer over te nemen. Doen ze dat niet dan
worden ze alsnog aangeklaagd en kunnen dan een jarenlange gevangenisstraf uitzitten, net als Bernie
Madoff toentertijd. Senator Lindsey Graham vroeg ook aan de aspirant-opperrechter, Brett Kavanaugh, wat
de gevolgen zouden zijn voor hoogverraad en hielden deze wellicht ook executies in. Het antwoord van
Kavanaugh was bevestigend.
De andere 5000 verzegelde aanklachten worden wel uitgevaardigd, omdat de misdrijven zo groot zijn dat
deze alleen kunnen worden bestraft met een passende veroordeling. Deze aanklachten worden
uitgevaardigd zodra de midterm-verkiezingen achter de rug zijn op 6 November a.s. opperrechter
Kavanaugh is nu benoemd tot het hooggerechtshof na een enorme campagne van de Democraten en de Deep
State via valse aanklachten omtrent zijn karakter. De meerderheid van de senaat heeft zijn goedkeuring
gegeven aan deze benoeming en Kavanaugh wordt de 9e opperrechter aan de Supreme Court in Washington.
Dat betekent dat er nu vijf Republikeinen zijn en 4 Democraten en hierdoor kan het startsein worden
gegeven om de aanklachten uit te voeren. Bovendien heeft Trump nu eveneens 13 nieuwe rechters benoemd
om de alomvattende corruptie en criminaliteit binnen de overheid aan te pakken.
Een interessante website voor de ontwikkelingen is de Twitter Account van Qanon, waar de laatste
ontwikkelingen worden besproken. QAnon is zeer vermoedelijk een samenwerkingsverband tussen het
Witte Huis, het Pentagon en de Amerikaanse Militaire Inlichtingendienst met als doel om de Deep State en
de corruptie van politici aan te pakken. Deze samenwerking dateert al van voor de verkiezingen van 2016,
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maar werd vanaf eind 2017 zichtbaar. Het Amerikaanse leger, de veteranen en vele Republikeinen zijn het
zat om te worden bestuurd door corruptie en criminaliteit zoals het was met de Bush-familie, de Clintons en
Obama.
Q vertelt de oorzaken van onze misere, ellende, oorlogen alsmede mala..de politici, media en financieel
stelsel. In 1913 werd de Federal Reserve opgericht en kreeg de macht over de dollar, na de tweede
wereldoorlog over de westerse valuta en na 1971 de macht over de wereldeconomie.
De inkomstenbelasting werd in 1913 ingevoerd en is in feite een slavernijtaks, want je kunt het niet eens
uitgeven. In 1914 met de start van de 1e Wereldoorlog verliet men massaal de goudstandaard en deze is
nooit meer volledig teruggekeerd. Sindsdien zijn we een bankierseconomie geworden. Banken voegen niets
toe aan productie, maar zijn de grootste parasitaire sector in de economie die tevens alle macht bezitten.
Intussen is de gehele Robert Mueller-affaire over de zogenoemde Russia-gate nu afgerond en er is, zoals
iedereen al wist, helemaal niets gevonden, zodat dit eindrapport nu in alle stilte kan worden opgeborgen.
Er was nooit een hack op de DNC computers, want het was een insider van de Democratische Partij,
genaamd Seth Rich, die de bestanden heeft gedownload en naar Wikileaks verstuurd, die het op hun beurt
hadden gepubliceerd. Seth Rich is helaas een paar dagen daarna vermoord en dit heeft waarschijnlijk te
maken met deze openbaringen.
Wanneer de midterm-verkiezingen over zijn kan Trump met de volgende fase beginnen en een nieuwe
werkbare relatie beginnen met Putin en Rusland. Daarom is John Bolton op dit moment in Rusland om de
weg te vereffenen met dat land. John Bolton was vroeger een Neocon, maar is overgestapt naar Team
Trump. Deze zogenoemde trip (overstap) wordt eveneens door anderen gedaan, zoals de oud-assistent
procureur-generaal Rod Rosenstein bijvoorbeeld. Die heeft gezongen als een kanarie over de Deep State en
is een belangrijke kroongetuige geworden in de aankomende processen.
De Deep State is in enorme paniek, omdat zij mensen en handlangers aan de lopende band verliezen en zij
worden steeds meer in het nauw gedreven. Donald Trump speelt het spel als geen ander, geholpen uiteraard
door een team van mensen vanuit het Witte Huis, de Militaire Inlichtingendienst en het Pentagon.
De Deep State probeert nu via diverse false falg-operaties zoals die bompakketjes bij hun mensen om de
aandacht af te leiden, terwijl die pakketjes nooit zijn afgestempeld door de US Mail, wat normaal altijd
gebeurt. Deze knullige pakketjes zijn gewoon persoonlijk afgeleverd met een ISIS-vlag eraan gekoppeld.
Hetzelfde gebeurde na 911 toen er veel brieven verstuurd werden met miltvuur als inhoud, wellicht
eveneens een Deep State operatie (Black Op).
Die hele karavaan van mensen die naar de VS willen is ook zo´n operatie. Men is zo wanhopig, want als al
deze acties mislukken dan is het doek eindelijk gevallen, want na de aanstaande verkiezingen worden de
dagvaardingen uitgevaardigd en kunnen de rechtszaken beginnen, zodat de Deep State eindelijk voorgoed
kan worden ontmanteld. Dan zijn de Verenigde Staten weer een stap dichter bij ,,The Land of the Free and
Home of the Brave´´.
Bron: Vrijspreker (GEEN WEBSITE-RECLAME)

PS. Dit artikel ontmaskert ook de pro-deepstate berichtgeving van het RD en de pro-deepstate politiek van
de SGP
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