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Al voor zijn dood wist Obama Foundation dat George Floyd icoon zou worden
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Tot zijn dood was George Floyd een totaal onbekende, maar niet voor de Obama Foundation, want daar werd zijn afbeelding al acht dagen
voor zijn dood rondgestuurd.
Voormalig NFL speler Larry Johnson claimt dat de dood van Floyd een rituele offering is van de vrijmetselarij.

Of George Floyd nu wel of niet dood (http://chrisspivey.org/think-ﬂoyd/) is, doet eigenlijk niet zoveel ter zake. Wat wel belangrijk is, is dat er steeds meer bewijs
boven tafel komt waaruit blijkt dat Floyd niet bij toeval, wel of niet alleen als show voor de bühne, werd gedood door een doorgedraaide politieagent.
Er zijn vele aanwijzingen dat hier sprake is van een geplande operatie met overduidelijke verbanden richting vrijmetselarij.
Er is geen mens ter wereld die ondertussen niet weet wie George Floyd is/was. Overal zie je zijn gezicht en wordt hij gebruikt als symbool om een rassenoorlog te
ontketenen. Een rassenoorlog die volop wordt gepromoot door de mainstream media die geen enkel onderzoek hebben gedaan naar de werkelijke feiten van het
Amerikaans politiegeweld tegen burgers, maar stompzinnig de discriminatie mantra hebben overgenomen.
Met als gevolg dat George Floyd een begrip is geworden in de wereld:

Echter, acht dagen voor zijn dood was hij dat nog niet. Behalve bij sommige mensen waar Floyd wel degelijk al lang bekend was.
Wij ontvingen het volgende bericht van een lezer (dank!):
Via de Halturnerradioshow kwam ik wat interessants tegen, namelijk toevoegde foto. Een tweet van de Obama Foundation met een foto van George Floyd op 17
mei 2020, dit terwijl George Floyd op dat moment nog 'onbekend' was en pas overleed op 25 mei 2020......8 dagen later! Hier klopt iets niet.
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George Floyd was tot zijn dood een verder voor de massa onbekend iemand. Hij was een totaal onbekende kruimelcrimineel die samenwerkte met de politieagent
die hem vermoordde. Dus, hoe komt de Obama Foundation acht dagen daarvoor aan een afbeelding van George Floyd die ook nog eens in verband wordt gebracht
met het land Amerika, net zoals dat na de dood van Floyd gebeurde.
Normaal gesproken kan dit niet, tenzij het een van te voren beraamde operatie is geweest en dat past precies bij alle andere bewijzen rond deze hoax.
Zoals wij eerder schreven zijn er verbanden tussen George Floyd en de vrijmetselarij en nu komt niemand minder dan voormalig NFL speler Larry Johnson
(https://www.totalprosports.com/2020/06/01/larry-johnson-exposes-freemason-stephen-jackson-sacriﬁcing-george-ﬂoyd-tweet/) met de beschuldiging dat de
dood van Floyd een rituele offermoord is geweest van diezelfde vrijmetselarij.
Hij komt tot die conclusie via voormalig basketbalspeler Stephen Jackson die bekendstaat als een heel goede vriend van George Floyd, zodanig zelfs dat ze
dikwijls tweelingen werden genoemd. De vader van Jackson is een hooggeplaatste vrijmetselaar en zoon Stephen volgt in zijn voetsporen. In april 2016 liet hij heel
trots zien wat hij van de vrijmetselaar vriendjes van paps had gekregen en hoe hij ernaar uit kijkt om in de voetsporen van zijn vader te treden.

Feit is dat er directe en indirecte banden zijn met de vrijmetselarij en dat zeker ook via de eigenaresse van de club waar zowel George Floyd als de politieman die
hem vermoordde, Derek Chauvin, werkten. Vlak naast de club bezit zij nog een gebouw (https://aanirfan.blogspot.com/2020/05/minneapolis-riots-george-ﬂoydstaged.html?showComment=1591394151674#c371192141744200197) dat tegenwoordig dienst doet als een event centrum, maar wat voor die tijd in gebruik
was bij de International Order of Odd Fellows (IOOF (https://nl.wikipedia.org/wiki/Independent_Order_of_Odd_Fellows)). Deze club lijkt in veel opzichten op de
vrijmetselarij en beiden onderhouden ook nauwe contacten met elkaar.
De grote massa laat zich opzwepen tot een massahysterie van ongekende omvang en in plaats van Floyd te zien voor wat hij was, een kleine crimineel die door de
vrijmetselarij is geofferd, worden de blanken op deze wereld gedegradeerd tot schuldige criminelen en wordt George Floyd geëerd als een soort nieuwe messias
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waar zelfs de politie voor knielt.
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