Q Anon Update May 11- Black Hats & White Hats
https://youtu.be/yNMPRf1BPaw
Er is dus bij de wisseling van de wacht een fout gemaakt. Hier
wordt er lacherig over gedaan maar in Intelligence/ warfare kan je
geen fouten maken. iig niet aan jouw kant. Situaties zijn onstuimig
en alles kan er gebeuren, chaos en fouten zullen voorkomen maar
minimaliseer een slechte uitkomst door je eigen praktijken perfect
uit te voeren, practice makes pro's.
Wanneer iedereen in de groep zijn (technische/ mechanische)
gedeelte 100% uitvoerd. Dan zijn dat rustpunten voor de rest vd
groep om hun aanval/ taken uit te voeren. Als je kan vertrouwen op
het technische gedeelte wat jezelf in de hand hebt, dan steunt de
rest daarop. Die hebben dan de rust en vertrouwen om zich te
concentreren op hun eigen taak.
Oorlog is organisatie en samenwerken. All is One.
Dus ik vind dit een heel zwaar brevet van onvermogen. Maar goed,
matters are afoot and we are on the hunt.
3:45
Happy hunting- Rosatom is in Iran. Zij verkopen centrifuges? USA
sancties Iran gaan iedereen zwaar straffen die het Iraanse rgime
helpen. Sigrid Kaag (Dhimmy '66).
4:35
Octobre 2017; the corruption that will come out will be so serious
that if punished by the strict law 70% of politicians (left/Right) would
go to jail. Daar was geen woord aan gelogen. The future that has
arrived will prove those words said in the past. Veel politici konden
deals met justitie sluiten. Snitchen, geld inleveren en wegkwezelen.
Maar eerst alles en iedereen erbij lappen. Dat is gebeurd. Zie de
resignation-list of people who are not seeking re-election. They all
were sell-outs and traitors.
7:16
What is a Patriot! (it's us). Wereldwijd, usa, belgie, nederland, italie,
oostenrijk, hongarije, polen, ze staan overal op.

What is a traitor? PvdA, VVD, D'66, GroenLinks en CDA (2005) en
ons Soros-Koningshuis. 't Is niet anders.
9:27
Use logic, stay on point. De afgelopen 10 dagen waren een
hereiking van doelen en methodes. Een stapje terug in de info-war.
De seizoenen zijn lang en vermoeidheid/ tunnelvisie ligt op de loer.
Even een korte re-set. twee dagen rust kan, indien tijd echt relatief
is, als twee weken rust dienen. Dat heb jezelf in de hand.
In relatie totdat; Je ziet nu nieuws van een half jaar geleden weer
behandeld worden. Normaal gesproken wanneer vergaderingen
van een half jaar geleden letterlijk weer herhaald worden, ben ik
weg. Dan laat ik mij ontslaan en ruim mijn bureau uit.Nieuwe
organisatie of bedrijf zoeken.
Nu denk ik dat in dit geval de rem moest op nieuwe informatie. De
oude info moet in de geesten van het publiek geslepen worden.
Herkenbaar blijven. Want er wordt nu mee afgerekend. De info
moet actief blijven in de geesten publiek.
En wanneer dat lukt, dan is het accepteren van de nieuwe
informatie die nog gaat komen wat makkelijker te accepteren. Als je
continue echt nieuws blijft spuien dan overflowed alle goede data.
Dat wordt niet opgenomen en is dus verloren. Dan had je beter
even kunnen timeren en je de moeite besparen van het 2 keer
doen. snap je.
Q+ is Potus
10:50
11:59
JK = John Kerry (Heinz ketchup)

12:47
5 top isis lijders opgepakt. Namen in rode box. No name McStain
heeft met deze moslim-nazi's gesprekken gehad. Stond op foto met
zwarte vlag op zijn revers jasje. Isis honden zijn via app berichtjes
gepakt/ verraad van binnenuit.
14:15
De Iraan-deal heeft honderden miljoenen aan smeer- en
omkoopgeld gegenereerd. Politici in UK, France and Germany (plus
Sigrid kech al Kaag/ D'66) zijn omgekocht om deze deal te steunen.
Zij (Merkel, Macron etc) hebben het geld allang aangenomen en
gaan nu vol op de trom voor Iraanse belangen vechten. De
mensen/ politici die de Iraanse deal verdedigen zijn omgekocht en
daarmee verraders van hun westerse landen geworden.
15:30
Why is Hillary in New-Zealand? Clinton Foundation krijgt 5 miljoen
belastinggeld N-Zealand.
Hilldog went to New Zealand to get orders, regroup and lead her
flight/ fight against total defeat (UK/ the City). A lot of politcians went
or are going to N-Z. HRC, Obama, Asscher (Dutch ex-kabinet
member).
New zealand is the last stronghold for the luceferians. Maybe
they've got their bloodbanks overthere. Maybe there's still some
shade for the vampires in n-zealand (and no telephone connection I
heard, strange). Cause here and around the globe the Light is
shining.
20:12
One of the original white rabbits to follow; trey Gowdy. Uitleg
omtrent persoon. De waarheid weet nog niemand. Benghazi
scandal he failed to pull the trigger on Hilldog. Werd hem zeer
kwalijk genomen en maakte hem suspect.

27:48
Patriots are still in control.
28:20
Gowdy gaat weer OvJ worden, hoogstwaarschijnlijk om John
Huebert te helpen en een gedeelte vd deepstate berecht te krijgen.
Huebert is de ace in the hole. Die heeft een heel gerechtelijk traject
uitgestippeld buiten 'the swamp'. Is schoon gebleven en komt nu
Washington DC opruimen.
Trey Gowdy wil je niet tegenover je hebben als verdachte. Dat is
een hooligan in een maatpak. Goed bewpapend met feiten, logica
en verstand.
30:43
The white hat Psy-op. Stay true, stay faithfull to the call and stay
you.
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