Q AN0N: Latest New Posts - "Watch what happens [-30]."
https://youtu.be/v__k4yoGtr0
Volg de link en copy/ paste dit comment voor functionaliteit.

Actors of the Deepstate explained. Deze maand [-30] zal er
veel hard bewijs naar buiten komen. Voltooide acties die nu
geopenbaard gaan worden.
1:44
De lijst met resignations is langer, langer, langst. FBI vallen de
klappen nu, is straks niet meer terzake doende. Voor nu, zijn
alle actoren die aftraden/ weggestuurd werden hun eigen huid
aan het redden. Aftreden is 1 deel, verklaren over de misdaden
is het 2e gedeelte. En praten doen ze, allemaal. Of anders is
het min 30 jaar in federale gevangenis. Er wordt hard
afgerekend met de deepstate. Justice fase has arrived. Q geeft
korte omschrijving situatie verdachten deepstate.
3:32
What is a (sealed) indictment. 24.000 and counting. A principal
method by which a prosecutor starts criminal proceedings. No
leaks, which is a modern day miracle. De gehele rechtsketen
Amerika moest schoongemaakt worden. Was compleet corrupt
en Recht en de rule of law bestonden niet meer. De wet was
niet meer voor iedereen gelijk. En daarmee waardeloos
geworden. Als het voor de 1 niet geldt, dan geldt het voor
niemand. Allereerst de fbi/ doj schoonmaken van
landverraders. Daarna cia and State department. En dat werkt
want alles en iedereen treedt af.
6:23
Uitleg assasination on pres Trump. State of emergency, alles is
onder controle en niemand praat zijn mond voorbij.

7:22 We haven't started the drops regarding human
trafficking/ child abuse
Those [good] who know cannot sleep
Those [good] who know cannot find peace
Those [good] who know will not rest until those responsible will
be held accountable.
Dat somt een beetje de attitude wereldwijd op. We will not rest
until these traitors to our countries and humanity are put to
justice and hanged.
60 % zal nooit de msm halen omdat de systeemschok te groot
zal zijn. Maar hangen zullen ze die verraders.
9:27
the white rabbits to trust and follow.
https://en.wikipedia.org/wiki/John_W._Huber
11:55 Who are they? Obama's deeptate remnants. De
overblijfsels van het voormalige regime. Het staat er niet goed
voor voor deze hele club Deugers. Deugende landverraders. De
personen worden uitgeplozen.
LOOP capital is Chicago slushfund Hoessein Obama. Smeergeld
vehicle voor ex-politici. Clinton Foundation, tony blair
foundation, mcstain foundation. Het zijn allemaal pay-to-play
vehicles. Zeer schadelijk voor onze democratieen.
De EU politici gebruiken dezelfde kanalen voor hun omkoping
militair industrial complex.
Na bijna 1,5 jaar blokkeren de Democraten nog steeds Trump's
kabinetleden op DoJ en andere departemten. Ze traineren en
nu begint de obstructie op te vallen. De liberals/ dems lijken nu
extra verdacht door een functionerend parket/ min. Justitie te
saboteren.

25:46
Het verbreken Iraan-deal doet de usa geen pijn. De duitse en
franse economieen wel. Daarom willen ze geen sancties voor
Iraan. Puur een economische beslissing (industry profits), het
heeft absoluut niet met veiligheid of bescherming en gezond
verstand te maken.
En plus, de EU politici hebben miljoenen smeeergeld mogen
ontvangen en moeten de omkoping wel waar maken. Misschien
dat Iraanse spelers hun geld terug gaan eisen van de EU
politici, zou leuk zijn. Kijken wat er gebeurd. Tenminste als de
politici persoonlijk aansprakelijk gehouden worden door de
iraanse leiders. Het wordt minder leuk wanneer de politici
belastinggeld gaan gebruiken voor terugbetaling of
advocaatkosten. De Iraniers hebben betaald, maar zijn niet
geleverd. Netals wij dat niet zijn. Niet I, niet II maar wel III
keer.
31:28
John Bolton threatens all countries/ multi-nationals in EU not
to side with Iran, or face dire consequences. Nogmaals, als je
toekomst als land je lief is, dan houd je je gedeisd of schaar je
je achter Trump wanneer het over Iraan gaat. Amerika maakt
nu geen grapjes meer.
34:39
Lijst met mensen die zo graag de Iran deal ah pushen waren.
Waarschijnlijk allemaal omgekocht anders teken je zo'n
overeenkomt niet.
Wat belangrijker is; Ze zaten ook in de adviesgroep nucleair/
chemical weapons Syria. Syria waar Iraanse rep Garde haar
eigen nucleaire ondergrondse atoomprogramma runde. NorthKorea had daar ook een ondergrondse faciliteit. Onlangs is de
hele boel opgeblazen en reikte de seismische schok boven de
2.
Aangenomen werd/ word dat een nucleair bomb op de grens
met Israel/ Syria af moest gaan. Rusland zou daar in eerste

instantie de schuld van krijgen. Dat de nucleaire brandstof uit
Amerika kwam (UraniumOne) zou de msm vergeten te
ontdekken en meldden. Voila, WWIII.
Gelukkig zijn we deze keer niet geleverd. 48 uur meer info on
the players.
38:45
Huma Abedin's ties to muslimbrotherhood aka de Arabische
Hookers.nl , vaste gast is Min Sigrid Kech el Kaag van
Ontwikkelingshulp en Volksverraad.
HRC's muslim handler was Huma Abedin. Obama's life was
sponsored by tal aweed (Saudi's). They were working on
defeating the free western world and the usa. De strategie van
taqiyaa muslims gebeurd hier in NL ook. Moslims juich niet te
vroeg, jullie zijn het wegwerpinstrument en de overwinning zal
nooit komen. Het is niet de bedoeling dat de huidige religieen
overleven. Kabala was het doel. En dat is wichcraft/ occult met
heel veel anale fixatie.
Je moet er maar zin in hebben.

