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2019.okt. 2: Újabb jele annak, hogy az USA polgárháborúban fog szétszakadni, még jó pár
évvel a "vég" bekövetkezte elött, mint ahogy a
Meier próféciákban is szerepel

A Twitteren tajtékzó Trump polgárháborút vizionáló posztot is megosztott

2019. aug. 6: újból felerösödött a Kína és USA közti rivalizálás okozta feszültség:

Trump újabb kínai vámokat jelentett be, megdrágulnak az iPhone-ok, a cipok, a játékok

Ezt is az indiai kormány amerikai "sugallatra" teszi:

India visszavonta a muszlim többségu Kasmír különleges státuszát, az egész régió
felbolydulhat

És a hong kong-i zavargások mögött is a CIA-t kell keresni:

A kínai hadsereg figyelmeztette a hongkongiakat, hogy megvédi öket

Ha a kínai hadsereg hagyja kiprovokálni magát és bevonul Hong Kong-ba, azzal ürügyet
szolgáltat Trumpéknak még több, jóval drasztikusabb pénzügyi-gazdasági szankció
bevezetésére. Kína tönkretevése kezdetektöl fogva rejtett céljuk Trumpéknak.

Aki új a témában, annak ajánlanám a Trumpék igazi ellensége Kína és A pakisztáni-indiai
konfliktus felszítása mögött az amerikaiak álltak
c. írásokat

1 / 31

Antikrisztus-figyelö 2016-2020
2016. június 24. péntek, 06:12

2019. július 26: az Egyesült Királyságból "Szétvált Királyság" lesz?

Boris Johnson az Egyesült Királyság új miniszterelnöke

A konzervatívok akkor is brexitet akarnak, ha szétesik miatta az Egyesült Királyság

Egyébként érdekes, hogy Billy Meier Énok próféciáiban is egy független Skócia, független
Wales, független Anglia és független Észak-Írország van emlegetve a harmadik, góg és
magógi, világháború kitörése elötti 3.5 éves idöszakban.

Más: Félig öntudatlan állapotban, sérülten találták cellájában Jeffrey Epsteint (Hm! Ez valós
lehet vagy megjátszott?)

2019.július 10: Egy év után ismét eljött az ideje "újrakezdeni" a témát. Miért?

Megint letartóztatták a szexuális bünözöként nyilvántartott milliárdost

https://24.hu/kulfold/2019/07/07/jeffrey-epstein-szexualis-bunozo/

Ez a botrány magával ránthat pár nagyon befolyásos embert, exelnököket, milliárdosokat és
Trumpot egyaránt, destabilizálhatja az USA politikai köreit, és alapul szolgálhat a tömeges
letartóztatásokra, amellyel a sátán "tiszta imidzset" akar biztosítani az NWO-nak. Az egész akár
polgárháborúval is végzödhet az USA-ban, ami teret adna az orosz-kínai befolyásnak a
világban, a kelet hatalmára épülö globális NWO-nak.
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Veszteséges a Deutsche Bank, óriási elbocsátásba kezd

https://www.origo.hu/nagyvilag/20190707-tobb-ezer-fos-elbocsat

Újból beindult a "deutschebankozás" is, ami arra enged következtetni, hogy a mesterségesen
elöidézett totális pénzügyi összeomlás, ami az új NWO-s pénzügyi rendszer bevezetéséhez
szükséges, ismét terítéken van.

+++++++++++++++++++++++++++++++++

2018.június 7: A "piramis szeme" állítólag arra készül, hogy egy kisebb atombombával a
levegöbe repítse a Trump-Kim-Dzsongun csúcstalálkozót Szingapúrban, így játszva tovább a
forgatókönyvet az NWO felé.

http://redefininggod.com/

2018.6.6.
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Kim Dzsonun nagyon fél, hogy meggyilkolják Szingapúrban

(Kim Jong Un is reportedly extremely afraid of assassination around the Trump summit)

http://uk.businessinsider.com/kim-jong-un-reportedly-extremely-afraid

De ez mind csak duma, valójában se Trump, se Kim Dzsongun nem fog meghalni, ha az
esemény bekövetkezne. Mike Pompeo, a CIA korábbi fönöke és jelenlegi amerikai
külügyminiszter Trump és Lindsay Graham embere, és minden egy szabadkömüves hálózatba
tartoznak Kim Dzsongunnal ...
A CIA évtizedek óta
jelen van Észak-Kóreában, innen futtatja többek közt az amfetamin-származék
drogbizniszét...
Igazából csak Izrael és Észak-Kórea közt vannak valósabb törésvonalak, Észak-Kórea és a
Trump-Graham-Pompeo neokon banda közt nincsenek ... Ha tehát valami történik
Szingapúrban, az forgatókönyv szerint lesz. De m
ajd meglátjuk. Amikor már elöre kiszivárog valami, attól könnyen el is állhatnak.

2018.május 10: Izraeli miniszter: Irán szinte összes szíriai katonai létesítményét
felszámoltuk

http://www.atv.hu/kulfold/20180510-izraeli-kulugyminiszter-iran-szinte-osszes

2018.május 8: Hacsaknem az oroszok nem csendesítik le a helyzetet, az irániak állítólag ki
lesznek füstölve Szíriából. Vagy az amerikai-angol-francia erök által, vagy pedig maguk az
izraeliek mennek elébe a dolgoknak, s nem várják meg, míg az irániak megtámadják Izraelt. A
helyzet rossz.
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Izrael máris lövi Szíriát

https://index.hu/kulfold/2018/05/08/izrael_maris_lovi_sziriat/

Izraelben készenléti állapotot rendeltek el, megnyitották az óvóhelyeket

https://444.hu/2018/05/08/izraelben-keszenleti-allapotot-

Bekövetkezett: Trump felmondja az iráni atomalkut

https://444.hu/2018/05/08/bekovetkezett-trump-felmondja-

2018. ápr. 27: SÁRGA VÉSZJELZÉS iráni-izraeli konfliktusveszély

https://www.debka.com/mattis-iran-israel-clash-is-close-but-us-military-

2018.febr.8: a NASA (és ez a majom) újból hülyítik a népet:

http://hu.euronews.com/2018/02/07/musk-egy-milliardos-almodozo-portreja
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https://www.youtube.com/watch?v=XG4HNDJT4bU

"Úgy tűnik, egy autó kering a föld körül – írta a Twitteren Elon Musk. Éveket várt, mire
kilőhette az űrbe a saját autóját, a saját rakétájával."

Nem véletlen, hogy (a soha ki nem lött) autó márkája Tesla, az eltitkolt antigravitációs és
szabad energiás technológiákat felfedezö Nikola Tesla után. Egy pszi-op az egész.

2018.febr.6: Pénteken (febr 2)

666 pontot zuhant a Dow tözsdeindex

(Dow plunges 666 points -- worst day since Brexit)

http://money.cnn.com/2018/02/02/invest

Tegnap (febr 5)

Brutális zuhanás az amerikai tözsdéken – soha nem volt ilyen

http://www.atv.hu/kulfold/20180205-brutalis-zuhanas-az-

Valószínüleg része a "gonosz központi bankárok ki akarják buktatni Trumpot az elnöki székböl"
címü színháznak. Ami azt is jelentheti, hogy durva lesz.
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2018.jan.20: Ezen nap nulla óra egy perctöl leállt az amerikai kormány és ügynökségek normál
finanszírozása, úgy tünik, "valakik" belülröl próbálják gyengíteni.

Leállt az amerikai kormány

http://www.atv.hu/kulfold/20180120-leallt-azt-amerikai-kormany

Az illuminátus 11-22-33-as numerológiát nézve, érdekes a dátum: január 20-tól számítva 33
nap van február 22-ig.
De február 11 is veszélyes lehet.

Mi is lesz most febr. 9. és 25. között megrendezve? A téli olimpia. Hol is? Dél-Kóreában!

Jú figure out the rest.

Esetleg annyit, hogy én semmi pénzért nem utaznék az olimpia helyszínére, pláne febr 11-én
és 22-én nem lennék ott... Mert az elsö (hamis zászlós) "észak-kóreai" támadások ott lehetnek,
aztán meg a (reményeik szerint) gyengített védelmü keleti partvidéken, New York, Washington
újból?

2018.jan.10: Mivel háborút még mindig nem tudtak - és reméljük, nem is fognak tudni csinálni,
minden jel szerint belefogtak a "B-variáns" kivitelezésébe:
Trumpot más
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módszerekkel próbálják majd kibuktatni az elnöki székböl
. Akárcsak Hillary tavaly, most ö is megkapta az "önmegsemmisítési parancsot", s rövidesen
megkísérelhetik a "halálának" megrendezését is.

2018.1.6

Trump épelméjüségét vitatták, visszaszólt: „Stabil zseni vagyok!”

https://mno.hu/kulfold/trump-epelmejuseget-vitattak-visszaszolt-stabil-zseni-vagyok-2438332

Míg Hillary azt játszotta el, hogy testileg beteg, addig Trump most azt játsza el, hogy az elméje
beteg ...

Megjelentettek róla egy botránykönyvet:

Igény az volna rá – örületes tempóban fogy a Trump-könyv

http://hvg.hu/kultura/20180109_Igeny_az_volna_ra_

A könyvet még a wikileaks is feltöltötte az internetre. Annak ellenére, hogy Assange és Trump
"szövetségesek" (itt lóg ki a lóláb) Ezzel azt akarják elérni, hogy a botránykönyv hirtelen nagyon
sok emberhez eljusson, azért töltött fel a wikileaks a világhálóra is kalózkópiákat.

Csináltak még egy kisebb tüzet a Trump toronyban is, hogy azt sugallják, Trump "veszélyben
van".
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2018.1.8:

Lángolt a Trump-torony teteje

http://www.atv.hu/kulfold/20180108-langolt-a-trump-torony-teteje

Az elkövetkezö hetekben megkísérelhetik megrendezni a "halálát".

2017.aug.31: Nem mondtak le! A téma újból szalagcímeken a világsajtóban. Az elszántság
teljes.

2017.aug. 24: Úgy tünik, egyelöre lemondtak a tervröl, valahogy hirtelen minden elcsendesült
Észak-Kórea felöl a médiumokban is.

2017. aug. 22: VÖRÖS VÉSZJELZÉS Nocsak, nocsak. "Valakik" az amerikai partokhoz
nagyon közel akarják engedni az észak-kóreai tengeralattjárókat:

Az amerikai haditengerészet átmenetileg felfüggeszti tevékenységét

http://www.origo.hu/nagyvilag/20170821-az-amerikai-haditengereszet-
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2017.aug.20: Az elkövetkezö napok kritikusak lesznek. Holnaptól közös dél-kóreai-amerikai
hadgyakorlat kezdödik a már így is nagy feszültségek közepette. Az elsö incidens potenciálisan
itt is bekövetkezhet, ami aztán kiválthatja az észak-kóreai (atom)csapást az amerikai
szárazföldre:

Könyörtelen csapással fenyegetőzik Kim Dzsong Un

http://www.atv.hu/kulfold/20170820-eszak-korea-ujabb-

"Az észak-koreai rezsim Dél-Korea és az Egyesült Államok közösen tartott hadgyakorlata előtt
üzent. A rezsim ellenséges lépésnek tekinti a katonai akciót és megtorlással fenyeget."

Újabban egy EMP fegyverként használt, magasan a légkörben felrobbantott atomtöltetröl is szó
van, az "amerikai" (háttérhatalmi) katasztrófa elhárító ügynökség, a FEMA ilyenre is készül.
Persze az áramot maguk az amerikaiak fogják kikapcsolni ezen esetben, jóval nagyobb
területen, mint amilyenen az atomtöltet okozta elektromágneses pulzus tényleg kiütné.

2017.aug.10: https://444.hu/2017/08/10/eszak-korea-par-napon-belul-

"Az észak-koreai vezetés szerdán közölte, hogy „komolyan mérlegeli”, hogy közepes
hatótávolságú ballisztikus rakétáival csapást mérjen Guam szigetére, ahol az amerikai
haderőnek hadászati jelentőségű katonai létesítményei vannak."

Úgy tünik, Kimecske Kim kecske és a háttérhatalmi szabadkömüves futtatói azt hiszik, ha
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telekürtölik a világsajtót dezinformációkkal a várható támadásról, akkor majd azt az USA
katonai titkosszolgálatain belül el is hiszik. Mert ugye ha Kim azt mondja, a támadás Guam
vagy a csendes-óceáni partvidék ellen lesz megkísérelve ballisztikus rakétákkal, akkor sokan
tudni fogják, hogy a valódi támadás a keleti partvidéken lesz várható New York (az ENSZ
székház) és Washington ellen cirkálórakétákkal.
Nem is lesz olyan
egyszerü azokat a fránya légvédelmi rendszereket ezután kikapcsolni. De a veszély mégis
reális, mert mondjuk egy észak-kóreai, speciális berendezésekkel ellátott tengeralattjáró mégis
fellopózhat az East Riveren az ENSZ székházhoz, s közelröl belelöhet egy (atomtöltetü)
cirkálórakétát. Minden attól függ, hogy fogják-e tudni idöben észlelni.

2017.aug.7: A Fehér Ház is célpont lesz a terveik szerint, eljátszák, hogy "Trump is
áldozatául esett az észak-kóreai támadásnak", mivel a jogi felelösségre vonásának esélyei
minimálisak, egy nyílt puccs pedig kiszámíthatatlan polgárháborúba torkollhatna (bajt okozhatna
a forgatókönyvvel), ezért inkább meg akarják rendezni "Trump halálát" egy hamis zászlós
merénylet keretében. Az Észak-Kórea elleni háborút (és a kelet-nyugat közti háborút is) aztán
Mike Pence vezényelné le.
"Hamis
zászlós támadás" alatt itt olyan támadást is lehet érteni, amit mondjuk tényleg egy észak-kóreai
tengeralattjáróról kilött (atom)rakétával követnek el, de úgy. hogy az amerikaiak szándékosan
kikapcsolják a Fehér Ház és New York légvédelmi rendszereit a támadás idöpontjára
, melyet Lindsay Graham szabadkömüves hálózata elöre egyeztet Kim Dzsong Un-nal,
hasonlóképpen ahhoz, mint amikor 2001. szept 11-én szintén ki voltak kapcsolva mind
Washington mind New York légvédelmi rendszerei, nehogy lelöjék a személyszállítókat, ill.a
Pentagonra kilött cirkálórakétát.

2017.8.7:

Észak-Korea megfenyegette az Egyesült Államokat és a világot

http://www.atv.hu/kulfold/20170807-eszak-korea-megfenyegette-az-egyesult-allamokat

"Az észak-koreai állami hírügynökségben megjelent közleményben a kommunista diktatúra
"tisztességes választ" ígért a szankciókra, és figyelmeztette a washingtoni kormányt, ne
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gondolja, hogy biztonságban van a Csendes-óceán túlsó partján.
A közleményben
"ezerszeres bosszút"
emlegettek, de azt nem részletezték, konkrétan milyen válaszlépést terveznek. "

2017.aug.6: Az ENSZ székház levegöbe repítése, és az egész Észak-Kóreára kenése (lásd
P.S. - 5 August 2017)
- ecélból járt Lindsay Graham Trumpnál. Úgy mint
2013-ban, most is hatalmas hamis-zászlós merénylet van készülöben. Augusztus 21-én teljes
napfogyatkozás lesz látható az USA több tagállamában, pár percre szimbolikusan "elsötétül
minden", így a legvalószínübb dátum aug 22 a nagymerénylet megkísérlésére, mivel 11,22 és
33 numerológiailag a legszignifikánsabb számok ezen holdkóros elemensek világában.

2017.aug.3: SÁRGA VÉSZJELZÉS egész augusztusra. Most már teljes gözzel halad elöre
Trump elmozdítási forgatókönyve, Mike Pence elnöki székbe ültetése, és a háború veszélye
Észak-Kóreával is nagy, amely háború aztán valószínüleg egy rövid de intenzív
kínai-orosz-amerikai konfliktusba torkoll majd, amiböl a "kelet" kerül majd ki gyöztesen.

2017.8.1.

Egy republikánus politikus szerint Trump háborúra készülhet Észak-Koreával

https://444.hu/2017/08/01/egy-republikanus-politikus-szerint-

12 / 31

Antikrisztus-figyelö 2016-2020
2016. június 24. péntek, 06:12

"A helyzetet bonyolítja, hogy közben Lindsay Graham republikánus szenátor arról beszélt,
hogy Trump azt mondta neki, háború lesz a két ország között, ha Phenjan tovább folytatja a
ballisztikus rakétaprogramjának fejlesztését."

Nemsokára 2018-at írunk, 18 = 3 x 6 = 666, szerintem mindent el fognak követni, hogy a putyini
globális fenevadrendszer ebben az évben színre léphessen. Amikor Lindsay Graham képbe
kerül, akkor aggódni kell...
Ö volt
a
20
13-as charlestoni nukleáris merényletkísérlet egyik értelmi szerzöje is.
2013-ban a 33. szélességi fokon fekvö Charlestonban, ahol az elsö skót rítusú (és 33 fokozatú)
szabadkömüves páholy alakult meg az USA-ban, ugyanazon a szélességi fokon, ahol a
Hermon hegy is fekszik Izraelben, és ahová rég-rég Azázel és a bukott felvigyázók érkeztek
meg a Földre az Isten elleni lázadás idején ...

2017.július 12: "Fokozzák a hangulatot" Trump tervezett módon történö megbuktatása
céljából: elövették a fiát, az ifjabb Donald Trumpot is. Kreáltak egy mese-sztorit az emailjei felöl,
mint ahogy anno tették Hillary Clintonnal is, akinek feladata szintén a vesztes szerepének
eljátszása volt anélkül, hogy túl sok
valódi titkot kellett volna felfedni róla. Az
ifjabb Trump is sok mindenben benne volt/van, sok súlyos titka is van (lásd például a 2016. dec.
2-i bejegyzést a törökországi útja felöl), de ez a mostani orosz ügyvédnös emailes sztorija
mese.

Trump fia e-mailekkel bizonyítja az orosz ügyvédno Hillary Clintonra vonatkozó ígéreteit

http://index.hu/kulfold/2017/07/12/rump_fia_e-mailekkel_bizonyitja_az_orosz_ugyvedno_hillary
_clintonra_vonatkozo_igereteit/
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A két prominens illuminátus család, Trumpék és Clintonék között soha nem volt valódi
ellenségeskedés, az ifjabb Trump emailes sztorija most éppúgy komédia, mint Clintonné tavalyi
email-szerveres-wikileaks-es sztorija is az volt.

2017.június 28: Pár nyomorult hamis zászlós merénylet a brit választások elött (London,
Manchester stb), Trump ellen szerencsétlenkedö katari emír, aztán erötlen kísérletek a
napokban Szíriában háború kirobbantására az oroszok és amerikaiak közt... ennyi történt ...
Említésre se érdemes. Én is csak a
Virtuális kocsmába irkodtam az utóbbi
idöben.

2017.május 19: Egyelöre nem tudtak háborút provokálni sehol, kezdik viszont behozni a
köztudatba Trump menesztésének lehetöségét:

Donald Trump elkerülhetetlen jogi felelösségre vonása után Mike Pence lesz az elnök ami nem lesz annyira rossz

(After the inevitable impeachment of Donald Trump will come President Mike Pence –
and it won't be so bad)

http://www.independent.co.uk/voices/donald-trump-impeachment-president-mike-pence-republi
can-congress-support-not-so-bad-a7740341.html
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Nem, utóbbi nem igaz, Mike Pence még rosszabb lesz, az ö elnöksége alatt még eröteljesebb
kísérletek lesznek háború kirobbantására (és a pénzügyi rendszer összeomlasztására), hogy
aztán a legvégén behozhassák a "jófiút", Rand Pault az elnöki székbe.

2017.április 24: A redefininggod.com bejegyzése szerint ismét elövették az ENSZ székház
elleni nagy hamis-zászlós támadás tervét, melyet most "Észak-Kórea" hajtana végre (lásd.
PPS-t a bejegyzés végén):

"Vajon fel fogják-e robbantani a jelenlegi ENSZ székházat New Yorkban, hogy aztán
felépülhessen az új? Észak-Kórea továbbra se ismeri el az ENSZ-t legitim szervezetként."

("Will the globalists literally blow up the old UN to build the “new” UN? Technically, North Korea
is still at war with the UN")

Ez a terv éppenséggel már tavaly is napirenden volt, de akkor az Obama adminisztráció
keresztbe tett nekik - mint ahogy már én is írtam róla akkor a Vihar elötti csend mely alatt
nagy tervek szövettek
c.
írásban:

"Az új ENSZ torony tervei Fumihiko Maki japán építész vezetésével már 2013-ban elkészültek,
s 2018-ra maga az épület is kész lehet: ... S ha már ez a helyzet a készülö új ENSZ
toronnyal (ami a világkormány székhelye lesz) miért ne repíthetnék nyugodt szívvel
levegöbe a régit?!"
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2017.április 14: Na, most már remélem mindenkinek számára világos, látva a sok eszelös és
provokatív lépését
,
hogy Trump szerepe ahogy korábban írtam
- "politikai öngyilkos merénylöre" lett változtatva, aki elöbb vagy utóbb vissza lesz híva az elnöki
székböl is. Elég ránézni pusztán az elmúlt pár nap történéseire:

Washington kész "további cselekvésre" Szíriában

Moszkva, Damaszkusz és Teherán óvja Washingtont az újabb "agressziótól"

Egy lépésre vagyunk a háborútól Észak-Koreában

Amerika ledobta Minden Bombák Anyját, 36 halott stb. stb.

De NYUGI! Ez nem a vég. Mondom annak ellenére, hogy reális a veszély, rövidesen valahol
komolyabb összecsapás robbanhat ki, repülögép-anyahajó süllyedhet el, vagy akár közepesebb
atombomba robbanhat fel ... De a helyzetet egyelöre "csak" eddig fogják fokozni, ami már elég
lesz a totális pénzügy összeomlás
kezdeti szakaszának (totális
tözsdepánik stb.) kiváltásához. Ezután meneszteni fogják Trumpot, majd a helyébe Mike Pence
ül. Ekkor kell majd igazán elkezdeni aggódni, az igazán nagy konfliktus csak ezután várható,
aminek leple alatt aztán összeomlasztják a világ bankrendszerét, elszedik az emberek
betéteinek és nyugdíjspórolásainak jó részét. De ez a háború is csak 2-3 hetes lesz, hogy
színre léphessen az antikrisztus jelölt. Az ezután várható lépésekröl pedig már itt sokszor írtam.

Még tavaly júniusban írtam Trumpról azt, hogy ö is csak "cionáci szar ezüstpapírba
csomagolva
. Ez most már gondolom, sokak
számára világos.
Eljött az ideje
nagyon érthetüen kijelenteni, hogy Putyin is csak cionáci szar, de ö már aranypapírba
van csomagolva
. Trump már kezdi kimutatni a foga fehérjét, Putyin még csak azután fogja, pár hónappal (vagy
évvel) azután, hogy az oroszok átveszik az irányítást a világ felett, s még Trump uralmától is
brutálisabb és elnyomóbb lesz ez az antikrisztusi hatalom. "Jú have been warned".
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2017.febr. 17: Az elmúlt hetek fö jellemzöje a háttérhatalmi belharc volt: Trump és Ferenc pápa
között, valamint a Trump táboron belül is, aholis elöretörtek a legrosszabb izraelbarát-neokon
elemensek (Steve Bannon és Trump ortodox-zsidó veje), s elérték, hogy Trump cserélje le
Flynn tábornokot, aki az "orosz kapocs" volt az adminisztráción belül. Ezen történések
következtében
ismét kiélezödött az orosz-amerikai és az iráni-amerikai
viszony
, ismét nött a keresztény-ateista és muzulmán világ
közti világkonfliktus veszélye is, melyet a Netanjahu-Steve Bannon körüli fanatikusok
forszíroznak, vatikáni cionáci elemensekkel karöltve. A kínai-amerikai konfliktus veszélye
ugyanakkor csökkent.

2017.febr. 4: Küszöbön a harmadik világháború? A Dél-kínai tenger lehet a gyújtózsinór

http://www.atv.hu/kulfold/20170203-kuszobon-a-harmadik-vilaghaboru-

Fortyogó tenger

http://magyaridok.hu/lugas/fortyogo-tenger-1371640/

"Donald Trump szakítva az elodök óvatoskodó magatartásával határozott nyomást fejt ki
Kínára, legyen szó gazdasági vagy politikai kérdésekrol. A Dél-kínai-tenger körül olyan teljes a
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meg nem értés, hogy a két atomhatalom között akár komoly összetuzés is kialakulhat."

2017.jan.18: Trump beiktatás elötti jóváhagyási indexe továbbra is történelmi alacsony
szinten van

(Trump's Pre-Inauguration Favorables Remain Historically Low)

http://www.gallup.com/poll/201977/trump-pre-inauguration-favorables-remain-historically-low.a
spx

Donald Trump Gallup-intézet által mért jóváhagyási indexe a választók körében jelenleg
mindössze 40 százalékos, Obama jóváhagyási indexe 2009 januárjában 78 százalékos volt.
Hogy a csodába nyerhette meg valaki ilyen rekord-alacsony (mélyen 50% alatt)
jóváhagyási indexel a választást? Sehogy! A választás lett meghamisítva, szavazatok
milliói lettek ellopva.

Más: a redefininggod.com újabb részleteket szivárogtatott ki a 2017-es nagy (ördögi) tervröl,
valamikor a közeljövöben majd én is írok róla. Elözetesben csak annyit, hogy az orosz-amerikai
konfliktus kirobbantásáról lemondtak, újabban Kína és az USA közti ellenségeskedést próbálják
világkonfliktussá csiholni a dél-kínai tenger térségében, ill. Törökországot akarják teljesen
destabilizálni. A világkonfliktus után Kínát is fel akarják darabolni kisebb földrajzi egységekre.
Az EU is "rázkódik".

2016.dec.12: Megszólalt az egykori bush-csinovnyik Bolton is, ki talán még akkor is hazudik,
vagy manipulál, amikor kérdez.
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Bolton: Az orosz hackertámadásokról szóló híreket az Obama-kormány terjeszthette

http://www.atv.hu/kulfold/20161212-bolton-az-orosz-

"Clinton levelezését illetoen nem találtak közvetlen bizonyítékot külföldi titkosszolgálatok
esetleges beavatkozására vagy sikeres számítógépes támadására, igaz, a választási rendszer
számítógépein volt jele behatolási kísérletnek."

Clinton levelezését illetöen azért nem találtak bizonyítékot külföldi titkosszolgálat
beavatkozására, mert a Wikileaks azt úgy kapta a Mossadtól, utóbbi pedig cionista
szövetséges NSA frakcióktól szerezte meg
kés
zen
.
A Wikileaks Mosszad müvelet, melynek alapító atyja nem más mint Rupert Murdoch.
Murdoch és a wikileakses Julian Assange egyaránt ausztrál származású, innen a kapcsolat. A
választási rendszer számítógépein pedig nem behatolási kísérletek, hanem
behatolások
voltak. Bolton itt egyszerüen hazudik.

Obama nem meri elmondani a teljes igazságot, inkább csak féligazságokat terjesztve
"belekevert nekik a sz-ba", mert a Fehér Ház attól fél, a teljes igazság nyilvánosságra hozatala
egyenlö lenne Pandorra szelencéjének a megnyitásával, s akkora botrányt kavarna, ami az
USA szakadásához és megszünéséhez vezethetne. Nem veszik észre, hogy már így is késö,
már így is minden veszve van. A történelem menetét nem lehet megállítani.

Nem tudom, mi lesz dec. 19-én az elektori szavazáson, de amennyiben az elektori (és
esetleges) kongresszusi szavazások végkifejlete netán az lesz, hogy a kirobbantott botrányokat
felhasználva el tudják érni, hogy jan. 20-án Paul Ryan üljön be az elnöki székbe, tudjátok, hogy
milyen dolgok következhetnek be.
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2016.dec.10: Ha-ha-ha. Obama belekevert nekik a sz-ba

Ez nem volt része Trumpék forgatókönyvének.

CIA: Oroszország Trump gyozelme érdekében avatkozott be a választásba

http://magyarhirlap.hu/cikk/74051/CIA_Oroszorszag_Trump_

"Obama teljes köru vizsgálatot rendelt el az elnökválasztással kapcsolatos hackertámadások
ügyében"

Obama és a Fehér Ház a választások másnapjától kezdve mindenröl tudott, de csak mostanra
sikerült rávenni, hogy a teljes titkosítás helyett esetleg bölcsebb lenne, ha adott helyzetben
kinyitná a száját.

2016.dec.2: Trump meg se várta, hogy az elnöki székbe kerüljön, a napokban máris
Törökországba küldte a fiát, az ifjabb Donald Trumpot egy titkos háttéralku megkötésére, akinek
sikerült is Erdogant újból visszaállítani az amerikaiak oldalára, és kishíján
háborút kirobbantani Szíria és Törökország között, ami aztán akár orosz-amerikai
világkonfliktusba is torkolhatott volna. De aztán az oroszok is kapcsolatba léptek Edogannal, és
"visszafenyegették" öt a saját oldalukra.
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2016.11.30: Trump fia Törökországba ment vadászni egy rejtélyes török üzletemberrel

(Donald Trump Jr. goes hunting with mysterious Turkish businessman)

https://thinkprogress.org/eric-trump-turkey-hunting-trip-1a5f60f3835#.ia398sywt

Trump igazi bizalmasa nem a veje Jared Kushner, hanem az ifjabb Donald Trump. Bár a
vejének is nagy befolyása van a dolgok menetére, az igazán kényes és bizalmas dolgokat
(háttéralkukat) az ifjabb Donald Trump intézi. Ugyanezt a szerepet Putyin esetében Alexander
Dugin tölti be, ö volt az, aki a nyáron átállította Erdogant az oroszok oldalára, és aki a júliusi
török puccs idején szintén "teljesen véletlenül" Ankarában tartózkodott:

2016.7.17: Dugin in Ankara

http://www.defenddemocracy.press/russia-turkey-dugin-ankara/

Akit érdekel a török puccs valós háttere, az elolvashatja ide kattintva a kommentekben .

2016.dec.1: JÓ HÍR Jill Steint és a választási meghamisításos forgatókönyvet ejtették.

2016. nov. 25: Nem túl jó hírek. A Trump javára meghamisított elnökválasztás szavazatainak
újraszámlálása egyes államokban nem alulról (a Demokrata Párton belülröl) jövö
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kezdeményezés, hanem minden jel szerint a háttérhatalom legfelsöbb szintjei állnak mögötte, s
forgatókönyv szerint zajlik. Ez akkor vált világossá, amikor Jill Stein, a Zöldek Pátjának vezetöje
csodálatos módon dollármilliókat gyüjtött össze a semmiböl 1-2 nap leforgása alatt a
szavazatok újraszámlálására, és ö állt a kezdeményezés élére:

USA: a szavazatok újraszámlálásra gyujt pénzt a Zöldek elnökjelöltje

http://mandiner.hu/cikk/20161124_usa_a_szavazatok_ujra

Jill Stein NWO-s háttérhatalmi bábu, aki szemlátomást mozgatva van. Az elnökválasztást
esélye sincs megnyerni, így teljesen értelmetlen, miért ö állt a kezdeményezés élére egy
demokrata párti politikus helyett. A játék minden jel szerint Obama idö elötti "kilövésére"
megy ki az elnöki székböl
, hogy
aztán Trumpék ideiglenesen odaültethessék az atomgombot megnyomni hajlandó figurájukat.
Pár nap múlva valószínüleg bejelentik a médiumokban, hogy
a szavazás meg lett hamisítva (ami igaz, lásd:
A közvéleménykutatók nem hibáztak
c. írást
), s Clintonné az elnök, ezt viszont a Trump tábor "liberális hatalmi puccsként" fogja
értelmezni, s azonnali hatállyal katonai ellenpuccsot kísérelnek meg
a Fehér Ház ellen. Trump az oktatásügyi miniszternek Betsy DeVos-t nevezte ki, aki viszont
nem más, mint a világ legnagyobb (fasiszta) magánhadseregét, a Blackwater-t tulajdonló Erik
Princenek a leánytestvére ...

2016.nov. 17: Mi a szösz

„Csak egy cowboy jön az úton”

http://magyarhirlap.hu/cikk/71258/Csak_egy_cowboy_jon_az_uton
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A kormányszóvivo kijelentette: a liberális média állítása, mi szerint Donald Trump gyozelmével
az apokalipszis lovasai tunnek fel, egészen egyszeruen hazugság. Ha valamit látunk, akkor az
az, hogy a végítélet szereploi helyett egy cowboy jön az úton – fogalmazott

Szijjártó Péter: Új világrend alakult ki

http://magyarhirlap.hu/cikk/71783/Szijjarto_Peter_Uj_vilagrend_alakult_ki

2016.nov.9: Eldolt: Donald Trump az Egyesült Államok következo elnöke
http://www.atv.hu/kulfold/20161109-eldolt-donald-trump-az-egyesult-allamok-kovetkezo-elnoke

2016.okt.30: FONTOS! Nem várt fordulatok következhetnek be az amerikai elnökválasztás
során. Mint ahogy a
redefininggod.com is írja : legújabban azt
tervezgetik, hogy
meghamisítják Hillary Clinton javára az elnökválasztást (a teljesen elektronikus
szavazórendszer ezt könnyedén lehetövé teszi)
, ami hatalmas közfelháborodást fog kelteni, mivel a médiumok a hamisítás tényét is ki fogják
szivárogtatni. A negatív közhangulatot kihasználva, a republikánusok elöször költségvetési
válságot idéznek elö dec. 9-én, aztán pedig megpuccsolják Obamát, és ideiglenesen beültetik
az elnöki székbe a jelenlegi házelnököt, Paul Ryan-t, aki hajlandó lesz háború kirobbantására
az oroszokkal (a "kéthetes háborúra"), a folyamat legvégén pedig a valódi nyertes Donald
Trump lesz elnökké avatva 2017. jan. 20-án.
Ez a forgatókönyv biztosítani fogja Trumpnak az NWO-s, hamis "népi-forradalmi"
imidzsét is, mivel csak "forradalom" árán lesz képes beülni az elnöki székbe.
Öszintén szólva, remélem, hogy elkövetik azt a hibát, hogy végülis ezen forgatókönyv mellett
döntenek. De az is lehet, hogy
a kockázatossága miatt
mégse. Kilenc nap múlva meglátjuk.

2016.okt. 11: A Vihar elötti csend mely alatt nagy tervek szövettek c. írásból: "Ha Trump gyöz,
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akkor az USA-ban és az EU-ban is
fel fogják áldozni a jelenlegi rend(szer) számos képviselöjét
, állítólag még magát Obamát is, hogy
azt a bizonyos "gonosz fellép megmentöként" imidzset biztosíthassák az "új eröknek".

Trump durván beszólt: "Clinton börtönben fogja végezni"

http://www.atv.hu/kulfold/20161010-trump-durvan-beszolt-clinton-ortonben-fogja-vegezni

De egyelöre csak ez sikerült nekik a forgatókönyv szerint. Se a háború, se a totális összeomlás
szerencsére sehol. S amíg Obama lesz az elnök (2017.jan.20), addig ez egészen biztosan úgy
is fog maradni. A redefininggod.com is elismeri , hogy újból Obama volt az, aki nem volt
hajlandó megnyomni az atomgombot, hanem inkább újból "kihúzta a helyzet
méregfogát"
. Szerintem észre fogja
venni a világ, amikor kikerül az elnöki székböl ... Minden olyan kommentátor, aki állandóan
Obama kritizálásával van elfoglalva, az surmó, cionáci ügynök, a legrosszabb fajtából.

Mivel Trumpnak oroszbarát imidzset építettek fel, és amennyiben jan. 20-án beül az elnöki
székbe (sajnos nagyon valószínü), úgy ezután már nem tudnának világháborút kirobbantani az
oroszokkal ... hacsaknem - valamilyen krízishelyzetre hivatkozva - ideiglenesen más ül majd be
az elnöki székbe, aki hajlandó lesz megnyomni az atomgombot, mint például a republikánus
házelnök Paul Ryan - utóbbi ezért szerepel egyre többet címlapon a médiumokban , s ezért
építik neki újabban a Trump- és orosz
ellenes
imidzsét. S ugyanezért építik Trump alelnök-jelöltjének, Mike Pence-nek is az orosz
ellenes
imidzsét. Lehet hogy a beiktatása után valami történni fog Trump-al, pár hetes idöt adva az
oroszellenes-imidzsü alelnökének, hogy megnyomhassa az atomgombot?
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2016.okt. 4: Nem túl jó hírek... a múlt héten újból elkezdödött a "deutschebankozás" .... de mint
már többször írtam: totális pénzügyi összeomlást szerintem csak háború leple alatt mernek
kivitelezni ... az egyik
a másiktól nem nagyon elválasztható

2016.9.30.

Deutsche Bank: a világválság pénteken egyelore elmaradt

http://mno.hu/gazdasag/deutsche-bank-a-vilagvalsag-ma-egyelore-elmaradt-1364247

2016.10.4.

Putyin a harmadik világháborúra készül? Az oroszok 40 millió ember evakuálását
gyakorolják civilvédelmi gyakorlat keretében

(Is Putin preparing for WW3? Russia begins evacuation of FORTY MILLION PEOPLE in
huge drill)

http://www.express.co.uk/news/world/717446/russia-evacuate-40-million-people-

2016.10.4.
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Az oroszok hatalmas földalatti bunkereket építenek Moszkva alatt a Nyugat elleni
nukleáris háborúra készülve

(Russia builds huge underground shelters in Moscow as it prepares for NUCLEAR WAR
with West)

http://www.express.co.uk/news/world/717295/russia-vladimir-putin-nuclear-way-

2016.szept. 25: Ah-ah. Sokan Gyurcsányt tartják a leghazugabbnak ... s mi van, ha már
odáig süllyedt a magyar politika, hogy - relatíve - ö és az emberei a legigazmondóbbak?

2016.9.23:

A DK attól tart, hogy a Fidesz terrortámadásokat fog megrendelni

http://www.atv.hu/belfold/20160923-a-dk-attol-tart-hogy-a-fidesz-terrortamadasokat-fogmegrendelni

"A Demokratikus Koalíció egyik elnökségi tagja arra szólította fel a Fideszt és a kormányt, hogy
"ne szimuláljon terrortámadást és végképp ne hajtson végre semmiféle merényletet"
annak érdekében, hogy a szavazók részt vegyenek a népszavazáson."
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2016.9.25: Robbanás volt a Király utcánál, sérültek

http://www.atv.hu/belfold/20160925-robbanas-volt-a-kiraly-utcanal

Kicsi Sztálinnak úgy hiányzott ez a robbantás, most a migráns-kvótás népszavazás elött, mint
csecsemönek az anyatej. Ha október 2-án elegen jelennek meg a népszavazáson, és az
érvenyes lesz (s természetesen gyöznek a NEM-ek), akkor azt az EU további lebontására fogja
használni a háttérhatalom, tulajdonképpen erröl szól az egész magyar népszavazásos cirkusz,
az EU lebontásáról ... úgy mint a BREXIT is

2016. szept.1: szeptember folyamán tovább fog tartani a (világ)háborús veszély, három
feszültséggóc lett szándékosan kialakítva - Szíria, Ukrajna és a Dél-kínai tenger térsége mindhármat megpróbálhatják lángra lobbantani. Az elmúlt napokban Németországban volt egy
kis dráma, de Merkel (mint ahogy anno néha az apja is) fellázadt a gazdái ellen, miután
tudomására jutott, hogy nukleáris hamis zászlós merénylet van készülöben német célpont ellen,
aztán pedig a gazdái próbálták eltenni lába alól (meg próbálták "ferencferdinándozni"), hogy
a likvidálása legyen az ürügy a nagy világkonfliktus kirobbantására Európában.

2016.8.22: Terrortámadásra készítik fel a németeket

http://www.origo.hu/nagyvilag/20160822-veszhelyzetre-keszulnek-a-nemetek-

"A német kormány olyan terrorcselekményre vagy katasztrófahelyzetre felkészíto tervet
fogadna el, amelyben arra kérnék a lakosságot, hogy halmozzanak fel 10 napra elegendo
élelmiszert – írta Frankfurter Allgemeine Zeitung."

2016.8.26:Angela Merkel konvojába akart beállni egy cseh férfi
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http://index.hu/kulfold/2016/08/26/angela_merkel_konvojaba_/

2016.8.29: Belügyminisztérium: Magyarországon is tanácsos vizet és élelmiszert
elraktározni

http://www.atv.hu/belfold/20160829-belugyminiszterium-magyarorszagon-is-tanacsos-vizet-eselelmiszert-elraktarozni

MINDEZ AZÉRT MERT SZEPTEMBERRE VILÁGHÁBORÚ VAN BETERVEZVE, és az egyik
potenciális válsággóc Európa lehet!!

2016.augusztus 12: Kezdik beáldozni az Iszlám Államot is:

Trump: Obama és Clinton alapította az Iszlám Államot

http://www.origo.hu/nagyvilag/20160811-donald-trump-barack

Ez azt jelenti, hogy vagy már végleg be is áldozták, vagy pedig még az elkövetkezö
napokban/hetekben megcsináltatják vele a nagymerényleteket, azután dobják a "kukába" az
Iszlám Államot. A finálé mindenképpen közeleg. Az Iszlám Államot mellesleg nem(csak)
"Obama és Clintonné" alapította, hanem valójában a háttérhatalom a titkos társaságain és
titkosszolgálatain keresztül - az amerikai, izraeli, szaúdi, török, német, francia titkosszolgálatok
mind benne voltak.
Dehát az elsö számú
cél most Obamát és Clintonnét bemártani.
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2016.augusztus 10: JÓ HÍR Olyasmiket "hallani", hogy az olimpiára tervezett mészárlásokat és
a közel-keleti háború ürügyéül szolgáló nagymerényleteket nem merik kivitelezni. Ha most
vasárnap (aug. 14.) nem történik semmi Rióban, van némi ok az optimizmusra. Bár nagyon
inkább nem kiabálnám el, a megszorongatott, sarokba szorított patkány néha a
legkiszámíthatatlanabb, legveszélyesebb.

.......................................

A napokban jelent meg a debka.com-on (izraeli katonai titkosügynök és Mosszad oldal):

Izrael cserbenhagyása: Putyin-Erdogán összefonódás Iránnal

(Israel’s let-down: Putin-Erdogan hook-up with Iran)

http://debka.com/article/25596/Israel%E2%80%99s-let-down

Mindez szándékos és elöre tervezett. Az Izraelt megszállni hivatott "Góg és Magóg"
haderö összekovácsolásáról van szó.

2016.július 22: Készítik fel a közvéleményt a Rio de Janeiro jelképének számító Jézus szobor
elleni nagymerényletre és/vagy riói katedrálisokban vagy máshol a városban "piszkos
bombákkal" elkövetett tömegmészárlásokra az
olimpia idején
?

2016.7.21: Terrortámadást tervezett az IÁ az olimpián - 10 dzsihadistát fogtak el
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Brazíliában
http://www.atv.hu/belfold/20160721-terrortamadast-tervezett-az-ia-az-olimpian-10-dzsihadistatfogtak-el-braziliaban

SENKINEK SE AJÁNLOM AZ OLIMPIA HELYSZÍNÉRE VALÓ UTAZÁST.

Tessék újból elolvasni ezt a még tavasszal íródott cikket is a redefininggod.com-on , " The
Summer of Terror and Fall into War"
A terror nyara és az öszi háborúba esés
alcímet. Ez most már betü szerint folyamatban van, már szinte "napi rendszerességgel"
történnek hamis-zászlós merényletek,
Párizs, Nizza, München
stb. És igen,
szeptemberre egy a Közel-Keleten kirobbantott világháború van betervezve
, ennek a felvezetöjét képzi napjainkban a rengeteg hamis-zászlós merénylet. Hacsak nem
lesznek megakadályozva, a totális banki összeomlás és a háború szerintem egybe fognak esni,
lévén a világ jelenlegi bankrendszerét csak egy nagy háború leple alatt merik majd
összeomlasztani.
Ez van, szörnyü.

2016. július 10: Ahogy várható volt, a nyár beálltával - teljesen kiszámíthatóan - egyre több a
duma a (pénzügyi) világsajtóban a Deutsche Bank problémái felöl, melynek részvényei
"teljesen véletlenül" történelmi mélységekbe zuhantak:

2016. 7.6: A Deutsche Bank a világ legveszélyesebb bankja?

(Deutsche Bank: World's most dangerous bank?)

http://www.bbc.com/news/business-36723034

A reményeik szerint ennek a mega-banknak az összeomlasztása lesz a világszintü totális
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pénzügyi összeomlás fö okozója a nyár vége felé.

Mivel a görög bankrendszer újbóli összeomlasztása már nem lenne túl életszerü és sokan
gyanút foghatnának, ezért változott a terv! Várhatóan az olasz bankok lehetnek az EU-s
bankcsödlavina startolói, nem a görögök. Aztán jön a Deutsche Bank és a többi. Majd
meglátjuk.

2016 június 24: Gyoztek a Brexit-pártiak, óriásit zuhant a font - frissül

http://www.atv.hu/kulfold/20160624-gyoztek-a-brexit-partiak-oriasit-zuhant-a-font-frissul

"Valóra vált rémálom" Sokkolta a világ vezetoit a Brexit gyozelem

http://www.atv.hu/kulfold/20160624-osszeomlik-az-eu-sokkolta-a-vilag-vezetoit-a-brit-nepszava
zas

... "Az eredmény hírére több politikus az unió szétesését vizionálta, míg az euroszkeptikus
pártok a saját országaikban is népszavazást kezdeményeznek."
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