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Operation Scorecard: Zelfde software
waarmee stemmen Michigan werden

gestolen gebruikt in alle andere swing
states

Als alle fraude wordt teruggedraaid heeft Trump een monsteroverwinning behaald, en krijgt hij meer
dan 300 kiesmannen achter zich.(Afbeelding: (2)).

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

‘Dominion’ software stemcomputers zo geprogrammeerd dat Biden ongeveer 3% meer
stemmen dan Trump zou krijgen

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

Drie dagen geleden berichtten we over de waarschuwing van de Amerikaanse luitenant-generaal Tom
McInerney dat elementen in de CIA in samenwerking met de Democraten ‘Operation Scorecard’
hadden opgezet, waarmee door middel van het manipuleren van de software van de stemcomputers
de uitslag zou kunnen worden veranderd. Gisteren werd onweerlegbaar bewijs geleverd dat dit in ieder
geval in Michigan is gebeurd. In Atrim County bleken 6000 stemmen voor de Republikeinen door een
zogenaamde ‘software storing’ bij de Democraten te zijn bijgeschreven. Dezelfde software is in 47
andere counties in Michigan, èn in ALLE andere swing staten gebruikt: Nevada, Arizona, Minnesota,
Wisconsin, Georgia en Pennsylvania.

De ‘glitch’ (fout / storing) werd ontdekt toen de stemmen manueel werden gecontroleerd. Maar liefst
6000 stemmen die voor de Republikeinen waren uitgebracht, bleken door de stemcomputers aan de
Democraten te zijn gegeven. Omdat 47 andere counties (provincies) dezelfde software gebruikten, kan
met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijk worden gesteld dat de staat Michigan van Donald
Trump is gestolen.

De software draagt de naam ‘Dominion’, oftewel: Heerschappij. Het ‘Operation Scorecard’ complot zou
ook gerund worden onder de naam ‘Project Hammer’.

‘De Democraten dachten dat deze ‘glitch’ genoeg was om Donald Trump te verslaan,’ schrijft The
Gateway Pundit. ‘Ze hadden geen idee dat dit de grootste aardverschuiving en stemmentotaal in de
Amerikaanse geschiedenis zou worden. Dus moesten ze (achteraf) honderdduizenden stemmen
dumpen in de swing states die ze hadden verloren.’

Trump behaalde monsteroverwinning, en verzet zich tegen deze coup

Trump behaalde in deze swing states een zo overweldigende overwinning, dat de software vele
honderdduizenden stemmen moest veranderen om Biden te laten ‘winnen’. Deze enorme fraude begon
steeds meer kiezers, en ook medewerkers van het stemproces, op te vallen. Bij handmatig tellen bleek
dat de ‘storing’ uitsluitend enorme aantallen stemmen voor Trump had afgepakt, en aan Biden had
gegeven.

Het is nu boven iedere nog overgebleven twijfel verheven dat de Amerikaanse verkiezingen op
ongekend grootschalige wijze zijn gemanipuleerd, en zijn gestolen van de enige wettige president van
de Verenigde Staten, Donald Trump. Die zal alles in het werk stellen om de valse stemmen ongeldig te
laten verklaren. In Pennsylvania heeft Opperrechter Alito al bevolen om alle stemmen die na het sluiten
van de stembussen zijn aangevoerd, apart te leggen. Als deze stemmen ongeldig worden verklaard,
dan heeft Trump deze staat sowieso gewonnen.

Als alle fraude wordt teruggedraaid, gaan in iedere geval de staten Wisconsin, Michigan, Pennsylvania,
Georgia en Arizona naar Trump, die in werkelijkheid dan een monsteroverwinning op Biden heeft
behaald, en meer dan 300 kiesmannen achter zich zal hebben. Vandaag zouden er in de hoofdsteden
van alle staten grote ‘Stop the Steal’ demonstraties zijn gepland.
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Het is nu afwachten in hoeverre de Democraten en CIA-elementen hun couppoging tegen Trump door
kunnen zetten. Zoals bekend hebben ze de moreel diep gezonken Westerse mainstream media
volledig in hun zak. Daar zult u dan ook nauwelijks iets lezen over deze massale verkiezingsfraude,
waar iedere bananenrepubliek en schurkenstaat nog een puntje aan kan zuigen. Als het wel wordt
genoemd, zal het, ondanks de wagonlading bewijs die er nu al voor is, ongetwijfeld weer als een
‘complottheorie’, waar ‘geen bewijs’ voor zou zijn, worden weggezet.
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