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Nog steeds zijn de Q aanhangers iedere dag fanatiek op zoek naar de kruimels die hen
verder zullen helpen.
Nog steeds wachten ze met ingehouden adem tot Trump het moeras zal legen en Hillary
Clinton naar Guantanamo Bay zal worden overgebracht.

Voor hen die niet weten wat Q Anon is, hierna een korte omschrijving uit de Wikipedia:
QAnon verwijst naar een pseudoniem dat gebruikt is op verschillende imageboards door een
vermoedelijk Amerikaans individu of groep van individuen die beweren toegang te hebben tot
vertrouwelijke informatie over het Kabinet-Trump en tegenstanders ervan in de Verenigde
Staten, met details over een verondersteld geheime tegencoup tegen de vermeende diepe
staat.
QAnon is populair bij aanhangers van de Amerikaanse president Donald Trump onder de
benaming De Storm (The Storm) en Het Grote Ontwaken (The Great Awakening).
We hebben al eerder geschreven over de hoop porno die Q Anon heet en die ervoor zorgt
dat de bevolking achterover leunt, want met “het plan” zal alles worden opgelost.
Zoals David Icke zegt: “Wij hebben een woord in Engeland waarmee we dingen zoals Q Anon
omschrijven en dat is: “bullocks”, vergelijkbaar met “bullshit”.
Het is een zich regelmatig herhalend fenomeen, waarmee een groep mensen er heilig van
overtuigd is dat de “goeden” de “slechten” zullen arresteren. Zoals je David in de video
onderaan dit artikel kunt horen vertellen is hier niets nieuws onder de zon, maar is dit een zich
regelmatig herhalend iets, met iedere keer andere namen, maar met hetzelfde kenmerk: De
goeden zullen de slechten arresteren en wat het doet is tijd kopen; tijd waarbij de echte agenda
wordt uitgerold terwijl het volk achterover leunt en ademloos wacht op de volgende
broodkruimels.
Iemand die de Q Anon hoax ook compleet zat is, is een dame die niet bepaald op haar mondje
is gevallen en die vaak dingen haarscherp ziet, journaliste Caitlin Johnstone.
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In een uitgebreid artikel maakt ze zich steeds bozer, omdat mensen maar blijven
doorhameren op iets wat overduidelijk niets anders is dan wat zij noemt Qullshit.
Ze heeft er veel over te zeggen, maar in de kern komt het neer op drie redenen waaraan je
volgens haar kunt zien dat het allemaal flauwekul is.
De eerste reden die Caitlin geeft voor haar Q bullshit verhaal:
Wanneer Donald Trump weer eens een zoveelste kwaadaardig agendaonderdeel van de deep
state uitvoert, vindt Q Anon altijd, altijd en altijd weer excuses voor Trump.
In haar uitleg zegt ze al de uitdrukking deep state eigenlijk niet meer te willen gebruiken omdat
die door Q aanhangers zover is besmet dat deep state gelijkstaat aan Democraten en niet
Trump aanhangers, hetgeen natuurlijk flauwekul is.
Ze zegt dat iedere keer wanneer ze in haar artikelen de hierboven genoemde kwaadaardige
agenda onderdelen aanhaalt, zoals bijvoorbeeld de komende oorlog met Iran en de staatsgreep
in Venezuela, de Q clan komt met geruststellende woorden zoals:
“Kalmeer, want dit is allemaal onderdeel van het plan, want Trump doet precies het
tegenovergestelde van wat hij lijkt te doen”. En dit gebeurt niet één of twee keer bij Caitlin, maar
iedere keer. Altijd maar weer excuses zoeken voor wat Trump doet.
Doe helemaal niets, leun achterover en vertrouw op het plan.
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