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Onzekere toekomst
Alleen Trump staat nog tussen ons en de Chinese
Communistische Partij overheersing van de ganse wereld
Terwijl de toekomst van de wereld op het scherp van de snee balanceert, wachten
de Amerikanen af of president Trump zich zal beroepen op een beslissende actie
om de republiek te verdedigen tegen verraderlijke criminelen die de verkiezingen
hebben vervalst (en alle aanhangers van Trump hebben gecensureerd).
Het overzicht van vandaag 12 januari schetst de belangrijkste ontwikkelingen.
Het Amerikaanse rijk bestaat niet langer, ongeacht wie er na 20 januari aan de
macht komt.
Ik geloof dat er een beroep is gedaan op de Insurrection Act, maar militaire
generaals weigeren deze uit te voeren, waardoor deze nietig is.
De leiders van het Pentagon willen oorlog met China, en ze willen Bitcoin-uitkeringen. Iedereen moet nu worden omgekocht. Bijna niemand handelt uit moraal of
plichtsbesef. Dit is de ‘laatste plundering’ van het Amerikaanse rijk.
Meer tweets van Lin Wood, en het verdedigen van Lin Wood tegen valse beschuldigingen.
Links wil een burgeroorlog zodat ze het leger kunnen activeren om tegen de Amerikaanse patriotten (TRUMP sympathisanten) te worden ingezet.
Sec. of State Mike Pompeo maakte net een einde aan Amerika's erkenning van
China's ‘one China’ beleid dat Taiwan uitsloot. Amerika opent nu de deur naar de
erkenning van Taiwan.
Dit kan deel uitmaken van een poging om China uit te nodigen om het Amerikaanse
leger of Taiwan aan te vallen als een manier om China in een regionale oorlog te
betrekken, wat de wens is van de militaire bevelhebbers en de bureaucraten van
het Pentagon.
Ze kunnen niet verkeerd zijn in hun conclusie dat China nu moet worden tegengegaan voordat ze nog meer vliegdekschepen bouwen en de macht over de hele wereld
uitbreiden.
Senator Devin Nunes roept op tot strafrechtelijke vervolging van Big Tech CEO's
voor hun systematische censuur van conservatieve standpunten.
We roepen Secretary of State Mike Pompeo op om de domeinnamen van Google, Facebook, Apple, Twitter en alle tech bedrijven die nu conservatieven censureren
onmiddellijk het zwijgen op te leggen. “Neem de domeinen in beslag, beschuldig
alle CEO's van afpersing en samenzwering.”
Blokkeer staats-AG's Amazon en andere tech reuzen om zaken te doen in hun staten. Staten kunnen Big Tech beboeten voor censurerende activiteiten.
COVID vaccins worden nu al gebruikt voor massamoord op verpleeghuisbewoners in
Auburn, New York.
De covid biowapens en vaccin agenda om de planeet te ontvolken en miljarden
mensen te doden moet snel worden gestopt. Al deze virologen en politici die hier
aan meewerken moeten voor het gerecht of volkstribunaal komen en de doodstraf
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krijgen! Geen medelijden met deze massamoordenaars. Het zijn allemaal corrupte,
omgekochte communistenneukers! Feitelijk zijn ALLE POLITICI en leden van politieke partijen even schuldig want ze steken geen vinger uit. De maatregelen die
zijn afgekondigd zijn gebaseerd op een NIET BESTAAND VIRUS en een PCR test die
we zelfs even misdadig als onze virologen en regeringen kunnen noemen. Deze test
geeft voor 96% valse positieven te zien en de rest zijn valse negatieven!
U moet uzelf maar 1 vraag stellen.
Waarom moet in hemelsnaam Trump in zijn nadagen als president nog worden afgezet? Op 20 januari is het over en dan hebben de CCP democraten hun communistenkontneuker BIDEN als president, toch?
Wat wordt ons niet verteld?
Wat voor verrassingen wachten er (ons) nog?
We zullen zien want ik heb GEEN kristallen bol!
NOG 8 DAGEN voordat er een atoomoorlog met China start? Of misschien een burgeroorlog met daarna de volledige wereldoverheersing van de communisten zonder
bescherming van Amerika?
We wachten af! Ik vecht tot mijn laatste snik tegen elke communist en communistenpoeper in binnen- en buitenland!
We moeten voor juli op een keerpunt aankomen anders is de wereldbevolking volledig overgeleverd aan de CCP en hun kontneukende communistische vazallen die
ons regeren!
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