
‘Directeur Nationale Inlichtingendiensten VS
bevestigt buitenlandse inmenging

verkiezingen’

Volgens majoor Jeffrrey Prather, klokkenluider en ex-special ops / special agent, wacht Trump tot op het
allerlaatste moment met het uitroepen van de noodtoestand.

—————————————————————————————————————————————–

Zelfde inlichtingenofficials die achter Rusland-samenzwering hoax zaten, proberen nu China uit de wind
te houden en rapport te vertragen – Onbevestigde bron: Trump heeft staf opdracht gegeven Washington
DC te verlaten – Forensisch onderzoek bewijst fraude met Dominion stemcomputers

—————————————————————————————————————————————–

John Ratcliffe, de Directeur van de Nationale Inlichtingendiensten (DNI) in de VS, heeft bevestigd dat de
Amerikaanse verkiezingen werden beïnvloed door buitenlandse machten, in ieder geval China en Iran
(dat laatste land vermoedelijk via een server in Nederland), maar mogelijk ook andere landen. De DNI
wordt echter tegengewerkt door andere elementen in de inlichtingendiensten, die proberen de
publicatie van dit cruciale rapport op 18 december te vertragen. President Trump kan dit rapport
namelijk gebruiken voor het in werking stellen van een ‘executive order’ (EO) uit 2018, waarmee hij alle
medeplichtigen van de coup tegen zijn regering kan laten arresteren.

De genoemde EO werd 2 jaar geleden speciaal uitgevaardigd om buitenlandse inmenging in de
Amerikaanse verkiezingen snel te kunnen aanpakken, en de bezittingen en activa van alle bedrijven en
personen die hier aan hebben meegewerkt in beslag te nemen. Alle ‘Big Tech’ en ‘Big Media’ bedrijven
zijn medeplichtig aan het steunen en promoten van de diefstal van de verkiezingen, wat feitelijk niets
minder dan een staatsgreep was.

Hoge inlichtingenofficials zouden de publicatie echter proberen te vertragen door te weigeren om op 18
december samen te komen en het rapport te ondertekenen indien het bewijs tegen China er niet wordt
uitgehaald. DNI Ratcliffe zou echter hebben aangegeven zelf zijn handtekening te weigeren als dit
bewijs moet worden verwijderd. Degenen die de afgelopen jaren het hardste ‘Rusland! Rusland!’ riepen,
maar daar geen greintje bewijs voor konden presenteren, proberen nu China juist uit de wind te houden.

Forensisch onderzoek bewijst fraude met stemcomputers

Forensische digitale specialisten hebben fraude aangetoond met omstreden Dominion
stemcomputers. In Antrim County waren de machines geprogrammeerd om 68% van te stemmen
foutief te registreren, en in Clark County (Nevada) 70%. Deze extreem hoge foutenmarge diende als
excuus om de stemmen achteraf handmatig aan te passen. Aangezien deze machines in alle ‘swing
states’ zijn gebruikt, is stembusfraude hiermee andermaal bewezen. Advocaat Sidney Powell eist dat
alle Dominion stemcomputers nu in beslag worden genomen en worden onderzocht.

Lin Wood, een andere topadvocaat, denkt dat de aangetoonde fraude met de stemcomputers
voldoende is om ervoor te zorgen dat Trump president blijft. (2) Wood verwacht tevens dat gouverneur
Kemp van Georgia en diens minister van BiZa Raffensperger zullen worden gearresteerd. Hij roept de
bevolking op zich voor te bereiden, en lijkt te verwachten dat op korte termijn het leger zal worden
ingezet om de orde te handhaven.

Majoor Prather: Trump wacht tot op laatste moment met noodtoestand

Volgens een onbevestigde bron zou president Trump het grootste deel van zijn staf hebben
opgedragen om Washington D.C. te verlaten. Dat lijkt erop te wijzen dat er iets groots aanstaande is,
mogelijk het uitroepen van een nationale noodtoestand. Volgens majoor Jeffrrey Prather (foto),
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klokkenluider en ex-special ops / special agent, wacht Trump echter tot op het allerlaatste moment om
daar een besluit over te maken. (1)

Trump kan ook op ieder moment het 14de Amendement inroepen, waarmee kiesmannen die hun eed
hebben geschonden en een opstand of coup hebben gesteund, uit hun functie kunnen worden gezet.
Als hij dit voor 6 januari zou doen, kan Trump alsnog een meerderheid van het kiescollege achter zich
krijgen.

Mike ‘Natural News’ Adams zegt dat Trump als vergelding voor de ‘cyber aanval op de Amerikaanse
verkiezingen’ de staatsschuld aan China zou kunnen annuleren (3). Dat lijkt ons wel heel erg extreem,
want dat zal waarschijnlijk onmiddellijk een oorlog tussen beide landen betekenen. Trump is nu juist de
eerste president in 40 jaar tijd die niet ergens een nieuwe oorlog is begonnen.

Xander 

(1) Natural News
(2) We Love Trump.com 
(3) Natural News

Zie ook o.a.: 

12-12: Leider Republikeinen Texas suggereert afscheiding van VS na afwijzen rechtszaak over
stembusfraude 
09-12: Negen Amerikaanse staten klagen vier ‘swing states’ aan vanwege stembusfraude 
07-12: County VS test Dominion stemcomputer: ‘Biden kreeg voorgeprogrammeerde voorsprong van
26%’ 
06-12: ‘Pentagon weigert Joe Bidens transitieteam te ontvangen’ 
01-12: Gewezen Amerikaanse 3-sterrengeneraal roept Trump op tot staat-van-beleg en arrestatie
coupplegers 
23-11: Update couppoging VS: Stemmen 28 staten met Europese hulp met software veranderd 
13-11: ‘Drie klokkenluiders Democratisch stemcomputer bedrijf: Wij stalen 3,8 miljoen stemmen van
Trump’ 
10-11: Als staatsgreep VS slaagt, begint het Biden – Harris regime met verplichte Covid vaccinaties 
07-11: Operation Scorecard: Zelfde software waarmee stemmen Michigan werden gestolen gebruikt in
alle andere swing states 
06-11: Aartsbisschop Vigano: ‘Kolossale verkiezingsfraude VS is aanval van de duisternis op de
mensheid’ 
05-11: Steeds meer keihard bewijs van massale verkiezingsfraude door Democraten 
04-11: Couppoging tegen Trump een feit: Plotseling honderdduizenden stemmen voor Biden
toegevoegd 
04-11: Operation Scorecard: Amerikaanse generaal bevestigt dat CIA stemcomputers hackt voor Biden 
03-11: Enige bedreiging voor Trump is fraude met stembiljetten en hack door CIA/NSA 
30-08: Gaat het de Democraten en Hillary lukken om de VS in een burgeroorlog te storten? 
12-05: Obamagate: Media VS worden wakker voor corruptie en machtsmisbruik Barack Obama (/
Obama gaf opdracht om aankomende regering Trump te saboteren) 
09-02: ‘Verenigde Staten hebben dankzij Democraten geen functionerende overheid meer’ (/
‘Democraten plegen een regelrechte politieke coup om onze democratie omver te werpen’)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels. 

*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum   verder te

praten.
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