Globaliści
wmanewrowują
Trumpa
w
scenariusz
„dyktatora”; kiedy wygra,
obalą Republikę

A co jeśli powiem ci, że globaliści chcą, aby Trump wygrał
walkę wyborczą, przez odrzucenie głosów przez sądy? Czy byłbyś
zszokowany, gdybyś dowiedział się, że globaliści (i Deep
State) wmanewrowali Trumpa i Amerykę dokładnie w taki
scenariusz, jakiego chcieli, aby dokonać pełnego przewrotu
kinetycznego
i
ostatecznego
zniszczenia
republiki
konstytucyjnej?
Wszystko, co widzisz teraz w mediach, to teatr. Biden nie jest
zwycięzcą, ale chcą, aby Amerykanie o niskim poziomie
informacji wierzyli, że tak jest. W ten sposób, kiedy Trump
odniesie zwycięstwo w sądzie, ujawniając wszystkie oszustwa
wyborcze, które miały miejsce, wtedy Big Tech i sieci
informacyjne będą mogły twierdzić, że Trump „ukradł” wybory po
raz kolejny. Emocjonalny wpływ na tych kibiców Bidena, którzy
teraz świętują na ulicach, będzie niezgłębiony i wyzwoli
kinetyczny zamach stanu, który globaliści uważają za niezbędny
do zadania ostatecznego ciosu Stanom Zjednoczonym Ameryki.
Z drugiej strony, jeśli Biden utrzyma swoje „zwycięstwo”,
piechurów lewicy nie da się pobudzić do emocjonalnego
zapału. Są teraz szczęśliwi i świętują, a nie tego naprawdę
chcą globaliści i Deep State. Joe Biden jako prezydent może

oddać Biały Dom pod kontrolę komunistycznych Chin, ale nie
zniszczy to narodu z dnia na dzień. Zwłaszcza nie wtedy, gdy
SCOTUS skłania się teraz do konserwatystów, a Senat i stanowe
ciała ustawodawcze w większości nadal pozostają w gestii
GOP. Kultura Trumpa jest nadal bardzo żywa i ma się dobrze w
całej Ameryce, nawet jeśli samego Trumpa nie ma w Białym Domu.
Aby naprawdę zadać śmiertelny cios Ameryce, globaliści i Deep
State muszą stworzyć iluzję, że Biden wygrał wybory, a
następnie pozwolić Trumpowi „ukraść” je im zwycięstwem
sądowym. Jak myślisz, dlaczego zostawili ogromny ślad oszustw
wyborczych w Wisconsin, Michigan i Pensylwanii? Nie mogliby
przypuszczać,
że
ich
rażące
oszustwo
pozostanie
niekwestionowane i wiedzą, że zespół Trumpa jest w stanie
wystawić prawników-ekspertów, którzy z powodzeniem
argumentować w sądach za odrzucaniem wątpliwych głosów.

mogą

Wskazówka: uważaj na lewicowych sygnalistów, którzy wkrótce
wystąpią naprzód z potępiającymi dowodami, które zapewnią
Trumpowi zwycięstwo w sądzie. To wszystko jest częścią
globalnego planu. Media nie podadzą prawdy na ten temat i
powiedzą zwolennikom Bidena, że Trump jest „dyktatorem”,
który nadużywa swojej władzy, by unieważnić wyborców i ukraść
wybory.

Emocjonalny
uraz
kręgosłupa,
psychologiczny wybuch wściekłości

a

potem

Narracja jest doskonała: Trump „oszukał”, pozbawiając wyborców
praw wyborczych i odrzucając ich głosy. Już samo to
usprawiedliwi wszelki poziom przemocy, jaki Lewica planuje
wyzwolić, i tym razem nie będą oni polować z kamieniami i
zamarznięty butelkami z wodą. Tym razem będą to RPGi,
moździerze, broń automatyczna i materiały wybuchowe, w
większości dostarczone przez komunistyczne Chiny i przemycane
do Ameryki przez demokratyczne stany, takie jak Kalifornia. To
prawdziwa wojna, którą globaliści mają nadzieję osiągnąć,
ponieważ tylko przez tę wojnę mogą osłabić Amerykę na tyle,

aby rzucić na kolana cały kraj w rekordowym czasie.
Nie oznacza to, że Trump nie powinien oczywiście
kwestionować
oszustwa.
Oczywiście
powinien
je
zakwestionować. A jeśli to konieczne, Trump powinien
bezwzględnie ogłosić powstanie i wprowadzić tymczasowy stan
wojenny, jeśli to konieczne, aby schwytać zdrajców i dokonać
masowych aresztowań tych, którzy popełnili oszustwa, aby
sfałszować wybory. Ale nawet to posunięcie dobrze wpisuje się
w narrację medialną, która będzie starała się przedstawić
Trumpa jako „złego dyktatora”.
Pamiętasz, jak po raz pierwszy powiedziałem jakiś czas temu,
że kiedy Trump ogłosił stan wojenny w Ameryce, amerykanie będą
o to błagać? Teraz nagle wielu ludzi zdaje sobie sprawę, o co
mi chodzi. Jest mało prawdopodobne, aby Ameryka wyszła z tej
próby obalenia bez powołania się przez Trumpa na bardzo wysoki
poziom władzy wojskowej w celu powstrzymania przejęcia i
obrony republiki. Zaufaj mi, wolałbyś raczej zobaczyć
żołnierzy Trumpa na ulicach, aresztujących zdrajców i
komunistów, niż zobaczyć, jak lewicowi marksiści obalają Biały
Dom i idą od drzwi do drzwi, wykonując egzekucję zwolenników i
darczyńców Trumpa.
Wygląda na to, że pozostały tylko dwie opcje.
We wszystkich tych scenariuszach Trump i jego zwolennicy muszą
być przygotowani na niewyobrażalną falę przemocy, która
nastąpi, gdy sądy ogłoszą zwycięstwo Trumpa. Od tego dnia
Ameryka będzie aktywną strefą wojny, z lewicowym sabotażem,
egzekucjami, bombardowaniami, masowymi mordami i wszelkiego
rodzaju chaosem, który możemy sobie tylko wyobrazić. Oprócz
tego będziesz mieć ataki na sieć elektroenergetyczną, drogi
(mosty itp.), kolej, wodociągi i nie tylko.
CHAZ to spacer po parku w porównaniu z tym, co nadchodzi, gdy
sądy ogłoszą zwycięstwo Trumpa. Domyślamy się, że może to
zająć od 1-2 miesięcy.

Ameryka ujrzy krew na ulicach
Globaliści chcą Trumpa w Białym Domu, aby mogli usprawiedliwić
szybkie zniszczenie Ameryki, zastępując ją marksistowskim
autorytarnym reżimem. Z Bidenem w Białym Domu taka zmiana
zajęłaby lata, ale ponieważ Trump „kradnie” wybory, uważają,
że mogą to zrobić do początku 2021 roku.
Wkrótce amerykanie będą musieli ich powstrzymać.
Lock and load, Ameryko. Mam nadzieję, że mają przygotowane
zapasowe magazynki na nadchodzące wydarzenia…
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