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Als iets te goed lijkt om waar te zijn, dan is er een goede kans dat dat ook zo is.
Sinds enige tijd is een groot deel van de alternatieve media in de ban Q-Anon, een
onbekende bron die goed op de hoogte schijnt te zijn en die vele mensen hoop geeft.

Veel van de hoopvolle berichten de afgelopen tijd zijn gebaseerd op informatie van een
hooggeplaatste anonieme bron binnen het Witte Huis, Q-Anon genaamd.
De informatie die vaak in korte, niet volledige zinnen naar buiten wordt gebracht door Q-Anon,
schijnt verrassend goed te zijn, wat erop wijst dat wie dit ook is, deze wel degelijk toegang heeft
tot belangrijke informatie. Over president Trump, de schietpartij in Las Vegas en zo meer.
Overal ter wereld pakken alternatieve websites dit verhaal op en brengen een boodschap van
hoop aan mensen. Dat het nu eindelijk afgelopen zal zijn met de "deep state" en de cabal.
Berichten zoals de volgende:
De opwinding ontstond eind oktober toen Q (een groep klokkenluiders binnen het Amerikaanse
overheidsapparaat met Q-clearance ) opzienbarende ‘broodkruimels’ lekten via de website
boards.4chan.org. De intel werd gelekt onder de titel ‘Calm before the storm’. Het is een van de
grootste datadumps ooit, die parallel lijkt te lopen aan de ‘grote schoonmaak’ vanuit de
Amerikaanse regering. Trump lijkt een sleutelfiguur in de alliantie tegen de Cabal. Er zijn
concrete zaken in beweging gezet om niet alleen de criminele Cabal te ontmaskeren en een
scala aan gigantische en internationale corruptieschandalen te onthullen, maar er zijn ook
juridische stappen ondernomen om de betrokkenen te berechten.
Of deze:
Het is echter de laatste doodsstrijd die de Fake Nieuws Media aan het voeren zijn voordat de
klokken beginnen te luiden. Als er over de gehele wereld kopstukken van hun voetstukken
gaan vallen en hun zware criminele daden aan het licht gaan komen zullen ze alleen maar
zwaar beschaamd kunnen zwijgen.
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Het internet ontploft zowat de laatste twee weken in de alternatieve media om wat nieuws
boven tafel te kunnen krijgen, maar de operatie is nog in volle gang al zijn de arresten van de
meelopers wel zichtbaar op de officiële overheidskanalen in de VS . We hebben het dan ook
niet over kleine vergrijpen maar de misselijk makende pedofilie netwerken. Nadat er al enkele
bekende sterren over de gehele wereld ontmaskerd waren de afgelopen jaren moet je dan ook
niet meer vreemd opkijken dat nu de beerput in zijn geheel opengesteld gaat worden. In
kringen van de Kerk, het Vaticaan, de filmwereld, de muziek industrie, de politiek, CEO's,
industrieel Bobo's en koningshuizen vrezen ze het ergste. In 2018 wordt er geschiedenis
geschreven.
Dit soort berichten wordt ook wel de Trump messiasverering genoemd en nog steeds zien heel
veel mensen Donald Trump als degene die een sleutelrol zal spelen in het oprollen van de
cabal, de geheime wereldwijde mafia . Leuke theorie die helaas geen standhoudt, want één
van de grootste mafiosi is Donald Trump zelf.
Wie wil weten wie Donald Trump werkelijk is, raden wij aan om dit artikel te lezen , dat nog
geen uur na het verschijnen werd geboycot door Facebook door iedere keer als de like teller op
10 stond/staat, deze terug te zetten naar o.
In de onderstaande video een interview dat Dark Journalist Daniel Lisxzt heeft met de Oxford
wetenschapper, historicus en auteur Joseph P. Farrel, een man waar we al eerder over
schreven:
Er zijn in het verleden conferenties en dergelijke gehouden over geheime ruimteprogramma’s
zoals die in Austin in Texas in 2015, waar mensen zoals overheidsmedewerker Catherine
Austin Fitts
en
Joseph Farrel, bekend van de
Giza Death Star
, bewijs naar voren brachten over dit geheime ruimteprogramma. Maar dat waren zaken die
konden worden geverifieerd en de rest kon worden aangevuld met goed onderbouwde
speculaties door talloze experts, wetenschappers en voormalige overheidsmedewerkers.
Farrell heeft alle berichten van Q-Anon talloze keren doorgelezen, grondig bestudeerd,
aantekeningen gemaakt en komt tot de conclusie dat we hier te maken hebben met een
operatie om de alternatieve media aan te sturen c.q. te beïnvloeden. Q kan één persoon zijn of
een groep die wel degelijk over inside informatie beschikken en dit gebruiken om zoals
Catherine Fitts het noemt, "hoop porno" te verspreiden onder de grote groep mensen die graag
goed nieuws leest.
Waar het volgens Farrell op lijkt, is dat dit informatie is die door een analist of een team
analisten is samengesteld en dat de kwaliteit van de info te goed is om zomaar te negeren. De
bedoeling van dit alles is dat mensen lekker achterover gaan leunen en erop vertrouwen dat
alle boeven zoals die van Pizzagate binnenkort in Guatanamo Bay zullen zitten, want ome
Donald en de mensen die met hem werken zullen de deep state wel even aanpakken.
Farrell noemt deze trent het Trumpiaanse messianisme en het kweken van totale passiviteit bij
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mensen. Kortom, het is een professionele operatie om in ieder geval een deel van de
alternatieve media onder controle te krijgen. Daarom zegt hij ook dat dit materiaal heel
gevaarlijk is, omdat we niet passief de popcorn moeten pakken, achterover leunen en de show
bekijken, maar dat we zelf de verbanden moeten leggen, voor onszelf moeten nadenken op
basis van informatie die beschikbaar is en niet in deze val moeten trappen.
Waar we hier mee te maken hebben, is niets anders dan een verandering van de marketing
strategie omdat de duistere machten beseffen dat ze met hoopporno nog een lange weg
kunnen gaan, omdat mensen wanhopig zitten te wachten op goed nieuws.
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