
Q ANON: Latest New Posts - Prince exposes "Insurance File". 
https://youtu.be/_xRwk1GDCtc 

(plak de comment alszijnde je eigen comment voor full functionality). 

0:37 
Korte inleiding in situatie de RAW5.5 video gevonden op 
Anthony Weiner's laptop. Dat was de man van moslimbroeder 
spion en rechterhand van Hilary Clinton, Huma abedin. 

Het mapje heette "life insurance" en daar stonden misdaden, 
misdrijven en misdaden tegen de natuur op waarbij HRC 
betrokken was. Dan heb je het over corruptie, kindermisbruik 
en moord. Op kinderen. Ja, en dan te bedenken dat die heks 
onlangs nog in Nederland mocht rondlopen. 

Aan het eind audio van Eric Prince die een scene van de video 
omschrijft. Eric Prince is eigenaar van Blackwater/ Executive 
Services; moordcommando's en persoonsbeveiligers van de 
senatoren/ members of Congress. De CIA kan al het 'wet work'
niet zelf doen (wet). Maar voor de liquidaties hebben zij private
contractors/ mercenaries. De DNC had ms-13 als enforcers.

1:41 
Q verwijsd naar de gelekte beelden van die video, die 
hoogstwaarschijnlijk niet echt waren. Maar wel een goede 
reflectie gaven van wat er te zien was. 'setting the stage'. Veel 
bla bla bla, maar het gaat erover dat noname mcstain en 
andere landverraders allemaal Blackwater als security detail 
hadden. 
Eric Prince is Team Trump! en hij weet alles. Zijn zus zit in 
kabinet Trump (Betsy DeVos). 

2:39 
"Who knows where the bodies are burried? " - Iedereen die dit 
gevolgd heeft schreeuwt automatisch "General Flynn, knows 
where the bodies are burried" General Flynn heeft de Lijst.

Flynn zal als laatste heldendaad nog gaan getuigen wanneer hij
militair af is. Hij weet alles, en als hij zonder restricties gaat 

https://www.youtube.com/watch?v=_xRwk1GDCtc&t=159s
https://www.youtube.com/watch?v=_xRwk1GDCtc&t=101s
https://www.youtube.com/watch?v=_xRwk1GDCtc&t=37s
https://youtu.be/_xRwk1GDCtc


praten dan gaat het dak eraf. It's going to be Yuge. Flynn is a 
Champ of Humanity, peace. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Flynn 

6:32 
What is Militairy Intelligence? Daarmee wordt bedoeld dat de 
wil/ acties van militaire inlichtingdiensten/ leger USA in deze 
situatie leidend zijn. Mensenrechten/ habeas corpus, nationale 
wetgeving etc etc doet niet meer terzake. M.I. Trumps all, 
wereldwijd is Amerika het Recht geworden. Het 
Hooggerechtshof (US) heeft hierover al uitspraken gedaan dus 
is het de wet en realiteit. 

10:16 
Rudy Guilliani (ex-burgemeester en prosecuter N_York), echt 
een geweldige move. een dodelijke move van team Trump. 
guillany is een patriot, heeft alle contacten binnen NYPD en 
kent alle New-York geheimen. Nu zit hij direct in het legal team
van Trump en Guillany gaat mensen begraven. Zijn 
geschiedenis/ intelligence is nu van team Trump, Guilliany 
toevoegen is echt een meesterzet. 

17:31 
Punisher is coming. Pain is coming. Allison Mack sex-trafficking
ring nexivm. NY AG Schneidermann blocked investigations into 
this cult. Schneidermann = out. Mack heeft ook verklaard dat 
zij kinderen aan Clintons en rothschild heeft geleverd. Mack 
was 2e in bedrijfsvoering cult. 

26:59 
We are going to listen to Eric Prince. Nov 4 2017 

Abedin/ weiner flipped and are snitching. who would've 
thought. 
NYPD America's finest gaf een kopie aan de fbi. re-open the 
case or we will. Wanneer Hilldog had gewonnen had je een 
constituonele crisis gehad. De politie was bereid een opstand te
forceren wanneer al de gevonden smeerlapperij niet tijdig 
vervolgd zou worden. Die agenten hebben ook kinderen en nog

https://www.youtube.com/watch?v=_xRwk1GDCtc&t=1619s
https://www.youtube.com/watch?v=_xRwk1GDCtc&t=1051s
https://www.youtube.com/watch?v=_xRwk1GDCtc&t=616s
https://www.youtube.com/watch?v=_xRwk1GDCtc&t=392s
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=lkFYsByBfL-udF-vqMqDHQvlFVV8MTUyNjQ5MzIzNkAxNTI2NDA2ODM2&q=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMichael_Flynn


wel een rechte rug. Daarom moest Comey wel vlak voor de 
verkiezingen aankondigen dat het onderzoek (email-gate) 
heropend zou worden. 100 duizenden txt, emails die bewijzen 
bevatten van omkoping, ook van democrat congress members,
classified doc's, pay-for-play (CF) en kindermisbruik. Van HRC 
op video vastgelegd. En die agenten zijn wel wat gewend qua 
misbruik maardit was zo erg dat mannen in janken en kotsen 
uitbraken. Dit zouden ze nooit meer laten gaan. Patriots. 

33:10 
DoJ was running out the clock to prevent from any justice 
being done. drain that swamp. 

33:42 
These are these unusal sliding doormoments of History. where 
people can stand up, can be counted on and actually have a 
chance to save their constitution, country and civilisation. 

Als je echt blauw bloed hebt (politie-/ brandweer-/ 
militairefamilies) dan moet je dit kwaad wel bestrijden, 
wanneer je het ziet. Je bent het verplicht aan je bloed en eer 
van de familienaam. Iedereen met gevallenen in de familie is 
verplicht aan hen om nu op te staan en dit systeem gezamelijk
te breken. boom boom, Bless.

https://www.youtube.com/watch?v=_xRwk1GDCtc&t=2022s
https://www.youtube.com/watch?v=_xRwk1GDCtc&t=1990s

