Welkom,
Informatieplatform voor mensen die
geïnteresseerd zijn in de laatste
ontwikkelingen in de USA en het QAnon fenomeen.
Dit gebeurd allemaal in Amerika en
over de rest van de wereld. Het is
te waanzinnig, te wereldvreemd en te
mensonterend om mainstream te
behandelen. Maar ook te interessant
om te negeren.
Te belangrijk om niet te
registreren, en op te anticiperen.
als je weet wat goed voor je is.
Voor de echte liefhebbers en
geïnteresseerden.
De Storm is real. De Slachting is
daar. and evil will sleep now in the
Fire.
De uploaders zijn betrouwbaar, op
deze pagina zal ik video's op de
seconde becommentariëren.Veel
informatie wordt/ zal ik niet

behandelen, te laat. maar de vorm/
presentatie laat de kijker een
geconcentreerde versie van de video
zien.
Teveel wereldvreemde informatie
verschaffen in één keer werkt niet.
Dit platform is er dan ook o.a. op
gericht, om de referentiekaders van
Nederlanders/ Europeanen overlappend
te krijgen. Zodat een gesprek
mogelijk wordt.
Zodat elkaar horen en verstaan weer
mogelijk wordt.
Deze site/ dit wisselplatform zal
dan ook alle waanzin, die de
realiteit geworden is, langzaamaan
brengen.
Up-dates/ origin stories/ en
bewijzen.
Wanneer je als participant op dit
platform jouw analyse van een
filmpje wil plaatsen zal ik daar
t.z.t ruimte voor bieden.

Truthwarriors are always welcomed,
needed and respected.
The rabbithole goes deep, way too
deep.
Verwacht regelmatige up-dates want
de ontwikkelingen in de usa en in de
rest van de wereld(elite) gaan hard.
Details zijn belangrijk en in dit
geval: bestaat toeval niet.
slang; Taal & definities;
follow the white rabbit/ matrix/
trey gowdy/ good guy
trust Wray/ new-FBI/ good guy
datums originele content is
belangrijk. En nogmaals, toeval
bestaat hier niet.
Q Anon/ the Storm "deep" link
pagina. Klik op de redpilled-button.
En vind bewerkte video's van
vertrouwde up-loaders betreffende Q
Anonymous en de jacht op de
deepstate, en de duivel- en
geldaanbiddende elite.

De video's zijn getimed, en van
commentaar voorzien (English). Klik
op [Meer weergeven] om alle details
per punt te vernemen.
#BechirRabani #aLive

