Reżim Bidena rozdzierający
rodziny w stylu sowieckim z
nowym planem kapusiów

Pod każdym kamieniem kryją się krajowi terroryści, według
rezydenta Bidena, który przygotowuje nowy program kamuflażowy
w stylu sowieckim, aby śledzić wszystkich Amerykanów, którzy
mogą angażować się w „białą supremację”.
Wysoki rangą urzędnik Białego Domu powiedział niedawno
dziennikarzom, że ojciec Huntera próbuje powstrzymać
rozprzestrzenianie się bieli, zabijając ją, zanim się
zacznie. A jedynym sposobem na to jest zwrócenie członków
rodziny przeciwko sobie, a sąsiada przeciwko sąsiadowi.
„Będziemy pracować nad poprawą świadomości społecznej na temat
zasobów federalnych, aby zająć się niepokojącym lub
zagrażającym zachowaniem, zanim nastąpi przemoc”, wskazała ta
osoba, sugerując, że rząd federalny planuje wydać dużo
pieniędzy na przekształcenie Ameryki w państwo policyjne.
W połączeniu z kampanią Departamentu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego (DHS) „Jeśli coś zobaczysz, powiedz coś”, plan
China Joe polega na przestraszeniu wszystkich w Stanach
Zjednoczonych, aby potępili swoich rodziców, rodzeństwo,
współpracowników lub kogokolwiek za mówienie rzeczy, które są
„obraźliwe”, jako że złośliwie brzmiące słowa mogą prowokować
przemoc.
„Polega to na tworzeniu kontekstów, w których ci, którzy są

członkami rodziny, przyjaciółmi lub współpracownikami, wiedzą,
że istnieją ścieżki i drogi do zgłaszania obaw i szukania
pomocy dla tych, którzy postrzegali jako radykalizujących i
potencjalnie radykalnych wobec przemocy”. dodał urzędnik.

Biali konserwatyści i liberałowie będą celem
łapanek Xidena
Odkąd został „zainaugurowany”, Beijing Biden gadał czasami o
„białej supremacji” i „politycznym ekstremizmie”. W wielu
przypadkach było to nieco niespójne, ponieważ wyraźnie miał
problemy z odczytaniem telepromptera, ale ogólny sentyment był
taki, że biały jest zły, a rząd jest dobry.
Zwolennicy martwicy mózgu China Joe dopingowali to, wierząc,
że dotyczy to tylko białych konserwatystów, ale oświadczenia
urzędnika sugerują, że biali ludzie wszystkich politycznych
barw są teraz celem.
W końcu najbardziej brutalni biali w całym roku 2020 byli
skrajnie lewicowymi pionkami Antify i Black Lives Matter
(BLM), którzy pomagali niszczyć sklepy Target i palić firmy
należące do czarnych, wspierając George’a Floyda i Breonnę
Taylor.
„Jest to strategia, która jest agnostyczna w stosunku do
ideologii politycznej lub poza spektrum” – wyjaśnił dalej
lokaj Białego Domu na temat programu. „Ważne jest, gdy
jednostki przyjmują swoje polityczne lub inne żale i
zamieniają je – niedopuszczalnie, bezprawnie – w brutalne
działania”.
Agencje wywiadowcze mają również za zadanie bacznie przyglądać
się białym, aby upewnić się, że nie wypadnie zbyt daleko,
zwłaszcza teraz, gdy Stany Zjednoczone są otwartą republiką
bananową kontrolowaną przez fałszywego „prezydenta”, który
niezaprzeczalnie ukradł wybory.
Każdy, kto zwróci na to uwagę i spróbuje rozwiązać problem,

może zostać złapany przez jednego z popleczników Xidena –
oczywiście wszystko po to, by zapobiec „terroryzmowi
wewnętrznemu”.
Reżim wskazał, że pozostaje „skupiony” na powstrzymaniu
wszelkich aktów przemocy popełnianych przez białych, chociaż
nie jest jasne, jak zostanie potraktowana przemoc Czarnych.
China Joe również mocno zainwestował w przekształcenie USA w
„cyfrową dyktaturę” poprzez nowe technokratyczne protokoły
„przed zbrodnią”, które rzekomo powstrzymają przemoc, zanim
jeszcze się pojawi, podobnie jak to zostało przedstawione w
filmie Raport Mniejszości.
„Inwestujemy w wiele agencji rządowych i odpowiednio je
pozyskujemy i prosimy naszych obywateli o udział” – ujawnił
dalej urzędnik Białego Domu, używając podobnego języka, jaki
rozpowszechniono w Trzeciej Rzeszy.
„Ponieważ ostatecznie chodzi o to, aby bezpieczeństwo
wewnętrzne było obowiązkiem każdego obywatela naszego kraju,
aby pomóc nam osiągnąć”.
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