
CONGRESS SEEKS RELEASE OF SECRET DOC
REVEALING OBAMA AS 'VENGEFUL NARCISSIST'
'It is so alarming the American people have to see this'

Bron: 
http://www.foxnews.com/politics/2018/01/18/gop-lawmakers-demand-alarming-memo-on-
fisa-abuses-be-made-public.html

Note: Voor insiders is het maffiose Comey/Obama/Clinton-complot oud
nieuws en reeds jarenlang aangetoond en slechts een topje van de
satanische NWO-ijsberg, waarmee RD/SGP verraderlijk participeren

Zie ook:
http://www.naturalnews.com/2017-06-08-bombshell-james-comey-willfully-lied-to-america-a
bout-hillary-clinton-criminal-investigation-after-being-pressured-by-loretta-lynch.html

____________________________________________________________

Explosieve memo onthult illegaal complot FBI-Comey,
Hillary Clinton en Obama, tegen president Trump

Gisteren is aan alle leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een
vier pagina’s lange memo overhandigd, waaruit blijkt dat de regering Obama,
de FBI (ex-dir. James Comey), de Hillary Clinton-campagne en het ministerie
van Justitie (Eric Holder) op buitengewoon illegale wijze hebben
samengespannen en hun macht op extreme wijze hebben misbruikt tegen
president Donald Trump, zowel tijdens als na de verkiezingen van 2016. Tal
van parlementariërs toonden zich geschokt en verbijsterd. De memo zou wel
eens een groot aantal kopstukken hun baan kunnen kosten, inclusief Robert
Mueller, die de speciale onderzoekscommissie naar Trump leidt. Een
Congreslid vergeleek het illegale pact tegen Trump met ‘de activiteiten van de
KGB in Rusland... Het is zo alarmerend, dat het Amerikaanse volk dit moet
zien,’ aldus de Republikeinse afgevaardigde Jim Jordan. ‘Het is zorgwekkend,
het is schokkend,’ waren de woorden van collega Mark Meadows. ‘Een deel
van me wenst dat ik het niet had gelezen, want ik wil niet geloven dat dit soort
dingen in dit land, wat mijn thuis is en waar ik van houd, kunnen gebeuren.’

Een groot aantal andere Congresleden pleitten er eveneens voor om de
informatie over het complot, dat behalve illegaal ook ronduit verraderlijk is,
zo snel mogelijk vrij te geven, en spraken de verwachting uit dat daarna
hoogstwaarschijnlijk de nodige koppen zullen gaan rollen, en sommigen
mogelijk in de gevangenis zullen belanden.

‘De echte Obama, de wraakzuchtige narcist, aan iedereen blootgesteld’
‘Deze FBI/FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) documenten zijn
verwoestend voor de Democraten,’ reageerde voormalige Secret Service agent
Dan Bongino. ‘Het hele beeld van een welwillende Barack Obama zal worden
vernietigd. De echte Obama, de wraakzuchtige narcist, zal nu aan iedereen
worden blootgesteld.’

Eerder schreven we over researchfirma Fusion GPS, dat de voormalige Britse
spion Christopher Steele inhuurde om een nep-dossier over zogenaamde
samenwerking tussen Trump en Rusland samen te stellen. In oktober vorig
jaar onthulde de Washington Post voor de eerste keer dat de Democratische
Partij en het campagneteam van Hillary Clinton de financiers en
opdrachtgevers van dit nep-dossier waren.

‘Grootste schandaal in Amerikaanse geschiedenis’
De reacties van het publiek liegen er niet om. ‘Obama’s FBI spande samen met
de Clinton campagne om een presidentskandidaat, en daarna een gekozen
president en zijn gezin, te vernietigen. Het is het grootste schandaal in de
Amerikaanse geschiedenis. Het publiek dient de waarheid te horen.’

‘Goed om te weten, en begrijpelijk dat de leden van het comité van het Huis
woedend zijn. Maar als het eindresultaat niet een aantal aanklachten en
vervolgingen wegens schandelijke criminele opruiing is, zal de Obama/Hillary
corruptie de nieuwe norm zijn.’ ‘Als Congresleden op de nationale tv verklaren
dat deze memo onze democratie kan bedreigen, moet je deze zeker vrijgeven.
Dit spelletje van het moerastuig in DC moet worden beëindigd.’

Vallen Obama en Hillary nu ook in Europa van hun voetstuk?
Het Witte Huis zou de memo mogelijk binnen 5 dagen aan de pers geven,
waarna het volk zelf de omvang van het schandaal, dat met de info die nu al
beschikbaar is ‘Watergate’ velen malen overtreft, kan bepalen. Of Barack
Obama en Hillary Clinton dan ook in Europa hun ‘heilige’ status verliezen bij
de elite, is echter maar de vraag. 

De jarenlange blinde aanbidding van beide Democraten, gekoppeld aan de
redeloze haat tegen Trump, lijkt daarvoor bij de door links beheerste
massamedia -incl. het RD- te groot. Die kunnen zich niet van hun jarenlange
‘verlossers’ afkeren, zonder enorm gezichtsverlies te lijden – hoe hard de
feiten ook zijn.

Bron: Xandernieuws.punt.nl
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