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On punaisen pillerisi aika. Jokin haisee mädältä Ukrainassa. Tarina on mätä, härski, haiseva; se ei
vain täsmää.

Presidentti Joe Biden ja tiedotusvälineet haluavat epätoivoisesti sinun uskovan, että Venäjä on
pahis ja Ukraina pieni enkeli. He haluavat, että rakastut alakynnessä olevaan Ukrainaan. He
haluavat sinun tukevan Amerikan ryhtymistä toimiin Ukrainan puolesta.

Saadakseen tukesi he tarvitsevat mediaa myymään sinulle tavaraluettelon. Mutta se ei vain
täsmää. Ensinnäkin Biden on se, joka rahoitti Venäjän hyökkäyksen. Biden tappoi putkilinjamme,
tappoi hiilen ja kielsi poraamisen, mikä teki meidät riippuvaisiksi venäläisestä öljystä - mikä teki
Venäjän sikarikkaaksi ja ylimieliseksi. Biden maksoi tämän sodan.

Toiseksi, jos Venäjän presidentti Vladimir Putin on "pahis", jos Venäjä on paha, niin miksi Biden
ostaa edelleen miljardeilla dollareilla öljyä Venäjältä joka päivä? Onko siinä mitään järkeä?

Paitsi jos se on puhdasta "kommariteatteria".

Yhdistä jo pisteet. Biden on heikko, heiveröinen, dementoitunut vanha nukke. George Soros
vetelee Biden'in naruja. Soros on Ukrainan puolella. Soros sanoi äskettäin, että koko maailman on
tuettava Ukrainaa. On raportoitu, että Soros rahoitti Volodymyr Zelenskyy'n ja asetti hänet sitten
presidentiksi Ukrainaan -- yhteen maailman korruptoituneimmista valtioista.

Muistakaa, että pahalla miljardööri Soros'illa on pakkomielteinen viha Amerikkaa kohtaan. Hän
haluaa epätoivoisesti tuhota maamme. Soros on rahoittanut rajojemme valtaamisen. Hän auttaa
maksamaan laittomien ulkomaalaisten (joista monet ovat rikollisia, MS-13-jengien jäseniä ja
murhaajia) pääsyn Amerikkaan.

Soros rahoitti ja valitsi myös kaikki Amerikan kauheat, kommunistiset piirisyyttäjät. Soros'in
syyttäjät ovat päättömän innokkaita tuhoamaan Amerikan. He ovat muuttaneet isot kaupunkimme
tappotantereiksi, joilla murhaajat juoksentelevat vapaina jopa ilman takuita, kun taas lainkuuliaisilta
kansalaisilta viedään aseet ja heitä vainotaan, jos puolustavat itseään.

Soros on maksanut Amerikan tuhoamisesta. Soros on yksi historiamme pahimmista vihollisista.
Jos Soros rahoitti Ukrainan johtajia ja laittoi heidät valtaan, tämän on oltava ansa. Ukrainan täytyy
olla "pahis (bad guy)".

Nyt tulemme valtavirran valeuutismediaan.

Onko media koskaan kertonut totuutta niiden seitsemän vuoden aikana sen jälkeen, kun entinen
presidentti Donald Trump laskeutui noita liukuportaita? Se on ollut tauotonta valehtelua, petosta ja
propagandaa. Media kertoo sinulle jokaisen valheen, joka edistää demokraattien, Soros'in ja
Amerikan tuhoamisen asiaa.

Nyt seitsemän vuoden valheiden ja propagandan jälkeen luotatko yhtäkkiä mediaan? Uskotko, että
tällä kertaa he puhuvat totta? Tällä kertaako he ajattelevat Amerikan parasta, vaikka (puhdas
sattuma) Soros on samalla puolella kuin media? He ovat kaikki yhtä suurta onnellista perhettä
Ukrainan puolella.

Kerron, mitä ajattelen.

Ensiksi: Minun mielestäni tämä sota on joukkoharhautusase: (weapon of mass distraction), jolla
saadaan ajatukset pois Biden'in kotona aiheuttamista katastrofeista, kuten avoimet rajat,

massiivinen inflaatio, taloutta lamauttavat rokotemandaatit, historian pahin rikosaalto, Yhdysvaltain
sotahistorian pahin vetäytyminen Afganistanista ja bensiini, joka maksaa 6 dollaria per gallona.

Toiseksi: Tämä on puhdasta ”häntä heiluttaa koiraa”-teatteria, jolla Biden yritetään pelastaa
uudenajan historian huonoimmista gallupeista. Sen sijaan, että vihaat Biden'iä, he haluavat, että
vihaat Putin'ia.

Kolmanneksi: Tämä kaikki on osa Soros'in ja Klaus Schwab'in "Suurta Nollausta". He haluavat
tehdä meistä kaikista kuuliaisia orjia. He tarvitsevat kolmannen maailmansodan harhautuksena
samalla, kun tuhoavat Amerikan ja kapitalismin ja ottavat pois vapautesi.

Johtopäätökseni on tämä. En ole Venäjän puolella. Minusta ei tule koskaan Putin'in fania. Hän ajaa
vain itseään ja uutta hallitsevaa Venäjän imperiumia. En kehota sinua asettumaan Venäjän
puolelle. He ovat "pahiksia".

Mutta tiedän, että jos Soros on Ukrainan takana, niin myös Ukraina on "pahis". Jos Soros haluaa
meidät mukaan sotaan, niin tiedän, että tämä sota ei ole Amerikan etujen mukainen. Tiedän, että
media syöttää meille kuorman valheita ja propagandaa - Soros'in johdolla.

Kuten Trump'illa, minulla on vain yksi koira tässä jahdissa. Olen VAIN kannalla "America First".
Tämä sota on hölynpölyä. Se ei koske meitä. Meidän ei pitäisi lähettää miljardeja dollareita apua
eikä miljardeilla aseita Ukrainaan. En halua, että tästä tulee kolmas maailmansota. En halua, että
minun tai snun lapsesi kuolevat Ukrainan takia. Meidän on pysyttävä miljoonan mailin päässä tästä
konfliktista.

Tämä ei ole sotaa, vaan kommariteatteria. Se on WMD, joukkoharhautusase. Älä usko mitään,
mitä luet tai näet valeuutismediasta.

Ota punainen pillerisi ja sano "EI" tälle häntä-heiluttaa-koiraa-hetkelle..Source

MARANATA!!

