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Situace ve státě Georgia. President Trump se vyjádřil, že by vyhrál všecky hlasy Volební 

komise v Georgii snadno a rychle, kdyby guvernér Brian Kemp a státní sekretář Brad 

Raffensperger povolili ověření podpisů. Proč to tito dva „republikáni“ odmítají udělat? Georgia 

je jeden ze šesti volebně-důležitých států americké unie. Je těžko pochopitelné, že stoupenci 

stejné strany odmítají dopomoci Trumpovi k vítězství v jejich státě. 

Proto Trumpova kampaň požaduje od státu Georgie nové volby. Už to, že se zde vyskytly 

desetitisíce nezákonných voličů, jejichž hlasy byly přesto zaneseny do volebního sčítacího 

zařízení a že došlo k obrovskému množství nesourodností, omylů a pravděpodobných podvodů, 

dělá nové volby opodstatněné. 

Tamnější volební zaměstnanci nebyli schopni zabezpečit volební lístky proti zneužití, nebyli 

schopni ověřit podpisy voličů a ještě ke všemu zakázali pozorovatelům přístup k volebnímu 

zařízení. Také se vyskytlo velké množství perfektně čistých, nezmačkaných a neposkvrněných 

volebních lístků bez obálek (takže nebylo možno zjistit kdo je poslal nebo doručil) a skoro 

všecky byly pro Joe Bidena. Tyto skutečnosti jsou podloženy výpovědí několika občanů tohoto 

státu, všecky získané pod přísahou. 

Když celou situaci shrneme, tak president Trump dostal víc volebních hlasů, než kterýkoliv 

předešlý president, ucházející se o znovu-zvolení. Měl o 11 milionů hlasů víc, než když se v r. 

2016 ucházel o presidentství poprvé, což je třetí nejvyšší nárůst v historii. Jen pro porovnání, 

tehdejší president Obama byl znovu-zvolen bez problémů, i když dostal v r. 2012 o 3.5 milionů 

hlasů méně, než co obdržel poprvé, v r. 2008. Zato Biden vyhrál letos pouze v 524 oblastech, 

zatím co Obama v r. 2008 vyhrál ve 873. Přesto, při celkovém sčítání, Biden měl nakonec více 

hlasů než kdysi Obama. Matematika plná záhad! 

Kdo doopravdy vlastní firmu Dominion? 

Právě vyplavala na povrch všech těch kalných vod další důležitá informace o tom, kdo vlastní 

firmu Dominion. 8. října 2020 byla tato firma prodána za $600 milionů švýcarské investiční 

bance UBS Securities. Ovšem UBS vlastní pouhých 24.99% své vlastní firmy. Ten zbytek, 

celých 75.01%, což je převážná většina, vlastní několik čínských komunistických firem. Takže 

Čína vlastní a spravuje volební zařízení, používané v Americe a po celém světě a 

naprogramované na zkreslení volebních výsledků podle zvůle příslušných manipulátorů! 

To dává ještě hlubší význam Výkonnému příkazu, který vydal president Trump 12. září 2018 a 

podle kterého může zabavit majetek cizích států na americké půdě, které by uplatňovaly vliv na 

americké volby. Bližší popis tohoto příkazu je v mém starším článku „Joe Biden nebyl zvolen 

americkým presidentem …, druhá část“ 

Jaké další možnosti má president Trump 

President může uvést v platnost “Národní obrannou akci, záznam 57“ (JFK National Security 

Action Memorandum 57), kterou zavedl president John F. Kennedy. Podle tohoto zákona má 

stávající president možnost rozpustit rozvědku CIA a rozložit ji na několik malých skupin. 

https://sputniknews.com/us/202012051081370987-trump-says-he-would-easily-and-quickly-win-georgia-if-authorities-allowed-signature-verification/
https://100percentfedup.com/trump-campaign-files-lawsuit-to-throw-out-election-results-order-a-new-statewide-election-in-georgia/
https://spectator.us/reasons-why-the-2020-presidential-election-is-deeply-puzzling/
https://humansarefree.com/2020/12/firm-that-owns-dominion-voting-systems-received-400-million-from-swiss-bank-account-funded-by-communist-chinese-gov-companies-before-election.html
https://www.chinajapanusrelations.com/2020/11/27/a-coup-detat-the-2020-u-s-presidential-race-%e2%80%95-super-special-activating-jfk-national-security-action-memo-57/


President může dále vyhlásit „Povstalecký akt“ (Insurrection Act) z r. 1807, který mu dává 

možnost použít Národní gardu a vojsko na americkém území, za účelem potlačení „povstání,“ 

které je zaměřeno proti Spojeným státům. President údajně hodlá využít pravomoc, kterou mu 

tento zákon dává a zastavit příliv nezákonných emigrantů, kteří stejně jako Evropu, zaplavují 

severní Ameriku a je podezření, že jsou tam dováženi proto, aby zničili zemi zevnitř. Stejně jako 

v Evropě! 

Tato záplava nežádoucích elementů je v Americe podporována demokratickou stranou a všemi 

levicovými organizacemi. Přivandrovalci jsou proti-amerického smýšlení, jsou to bojovní 

kriminálníci a teroristé. Stejně jako v Evropě! 

Spuštění tohoto zákona bude začátkem boje o Spojené státy, což bude mít dalekosáhlé následky i 

jinde ve světě. Je předvídáno, že to může způsobit následující: 

• Radikální levice bude pobídnuta zrádnými medii, aby zahájila plánovanou komunistickou 

revoluci a zločinnou vzpouru proti Americe. Ve skutečnosti, to se již děje. President 

Trump to dobře ví, ale je rozhodnut použít právoplatné prostředky, včetně národních 

vojenských zdrojů na potlačení tohoto spiknutí. 

• Stát Kalifornie se dopustil zrady proti Americe tím, že záměrně zaplavuje zemi 

nezákonnými přistěhovalci a dává jim právo volit v národních volbách. Proto budou 

ignorovány kalifornské volební hlasy tzv. „Volební komise,“ která volí presidenta. Stejně 

tak kalifornští senátoři a členové Kongresu mají zakázáno zúčastnit se jakýchkoliv 

vládních akcí a vládních rozhodnutí až do doby, kdy bude státem požadována platná 

identifikace při volbách. 

• Kalifornie byla obsazena komunistickou Čínou a dnes tam vládnou Číňané. Veškerá 

media jsou vlastněna Čínou a jak guvernér, tak i jiné vedoucí politické osobnosti jsou 

loutkami Číňanů. Čína se chystala převzít západní pobřeží Ameriky a odtud napadnout 

celou zemi. (O tom již bylo rovněž psáno v mém starším článku, jménem „Co na nás 

chystá Čína, přesně podle Rockefellerova plánu“) 

• Guvernér Kalifornie bude prohlášen za „nepřátelského bojovníka,“ uvězněn a obviněn z 

vlastizrady. Pokud bude shledán vinen, bude popraven. 

• President, v úloze Hlavního velitele může vyslat Národní gardu a vojsko za účelem 

vyhledání a uvěznění nepřátel, kteří se aktivně podíleli na vlastizrádných činech. 

Samozřejmě, jakmile by došlo k vyhlášení „Povstaleckého aktu,“ protizákonní a choromyslní 

levicoví stoupenci prohlásí Trumpa za vojenského diktátora. Přitom budou agitovat další 

levicové elementy, aby vytáhli do ulic a postavili se na odpor. Je očekáváno, že ozbrojení 

násilníci budou střílet po Trumpových příznivcích, bombardovat vládní budovy a útočit na 

policii. Guvernér Kalifornie určitě vydá příkaz pro tamnější Národní gardu, aby presidenta 

neuposlechla. To může vyvolat skutečnou válku v Kalifornii. 

President má rovněž právo uvěznit vedoucí představitele kalifornských technických a jiných 

velkofirem, které se zúčastnily vlastizrádných činů. To se vztahuje na Google, Facebook, Apple, 

Twitter, YouTube a mnoho jiných. 
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Všichni obyvatelé Kalifornie jsou rovněž varováni, aby se pokud možno ozbrojili a vzdorovali 

jednotkám šílených levičáků, kteří zkoušejí zničit Ameriku zevnitř a budou se zaměřovat na 

americké národovce, křesťany, konzervativní občany, na Trumpovy podpůrce a hlavně na 

všechny bělochy. 

Tito radikální levicoví teroristé jsou členové vlády-chtivého, proti-amerického kultu, který 

operuje pomocí nebezpečné nezákonnosti tím, že censuruje všecky internetové zprávy, propaguje 

lživé a podvodné informace a stíhá či blokuje ty, kteří by vyjádřili jiný názor než ten jejich. 

Kdyby došlo k tomu, že by se tito lidé zmocnili Bílého domu, pak by ihned zrušili americkou 

Ústavu a Občanská práva, začali by okamžitě zabavovat zbraně a popravovat politické oponenty 

a zemi by zaplavili miliony nezákonných přivandrovalců. Běloši a křesťané by byli 

pronásledováni a stříleni v ulicích. Křesťanské zásady by byly kriminalizovány a Bible 

postavena mimo zákon. 

Seznam nepřátel Ameriky (a v jistém směru i Evropy) 

Seznam těch, kteří páchají vlastizrádné činy a zkoušejí zničit zemi zevnitř. Všichni tito zrádci 

musí být odhaleni a postaveni před soud: 

• Korupční liberální soudci, kteří jsou proti presidentovu záměru zajistit americké hranice 

proti invazi zvenčí. 

• Zrádci, vydávající se za novináře, kteří rozšiřují lži a propagandu, nenávist a šílenství a 

popuzují liberály a levici k tak zvané „kulturní revoluci.“ (Pozn.: stejně jako v Číně!) 

• Ředitelé a hlavní vedoucí pracovníci technických velikánů, kteří se zaprodali 

komunistické Číně a zneužívají svoji moc na umlčování pro-amerických hlasů na 

internetu. 

• Antifa (a BLM) teroristé a jiné radikální levicové skupiny, které vyhrožují ozbrojeným 

povstáním za účelem svržení vlády Spojených států. 

• Operátoři „skryté garnitury“ (deep state), kteří se spikli a zkouší provést politický převrat 

v Americe a odstranit presidenta Trumpa. 

• Liberální univerzitní profesoři, kteří zneužívají svých pozic k ovlivňování a naverbování 

studentů do jednotek domácích teroristických organizací, jako je Antifa. 

Ovšem ať tak či onak – mnozí se domnívají, že oba kandidáti na presidentství budou pro nás, 

obyčejné lidi, znamenat to stejné. Že to všecko, co se děje je pouhé divadelní představení na 

odvedení pozornosti a mezitím nás očkují formou testování, čímž mění naše DNA a my se 

postupně stáváme ne-lidmi. A pak dojde k hromadným úmrtím, následkem očkování a to bude 

vydáváno za další útok COVID-19, nebo COVID-21, nebo čehokoliv jiného. 

Čína – hrozba svobody po celém světě 

John Ratcliffe, ředitel Národní rozvědky (National Intelligence) varoval v televizním vysílání 

před tím, že Čína zkouší skrze vydírání, podplácení a jiných zákeřných akcí ovlivňovat americké 

zákonodárce, aby odsouhlasili pouze ty zákony, které jsou pro ně prospěšné. 

„Kdybych mohl, varoval bych Američany o tomto největším nebezpečí od 2. světové války,“ 

prohlásil. „Čína zkouší ovlivňovat členy Kongresu v mnohem širším měřítku, než kterákoliv jiná 
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země na světě … a ještě zkouší zcizit americký intelektuální majetek (patenty, vynálezy), zkouší 

kopírovat naši technologii a pak postupně nahrazuje americké firmy na globálním trhu.“ 

Jako příklad čínského vlivu poslouží zatčení a uvěznění ředitele Chemického oddělení na 

Harvardu, kterému Čína platila $50 tisíc za měsíc za plán, jak podchytit hlavní vědce, aby jim 

dodávali informace. Další tři vědci dostali výpověď z Andersenova rakovinového centra 

v Houstonu, kvůli podezření na zcizení výzkumu rakoviny pro Číňany. 

Americké vládní orgány odhadly, že čínská průmyslová špionáž stojí Ameriku asi $500 miliard 

ročně. 

Jakpak je to asi u nás? Jsme taky poplatní Číně a necháváme se okrádat o národní majetek jen 

proto, že Čína dobře platí za vlastizradu? Nesmíme zapomínat, že v r. 2016 předala pražská 

Premiérka Adriana Krnáčová čínskému presidentovi klíče od města Prahy a president Zeman 

s ním podepsal smlouvu o spolupráci. Víme o jakou spolupráci se jednalo? Byli jsme 

informování opravdu o všem? 

Je jisté, že toto nebyla pouhá prázdná gesta, ale byly to velmi důležité a závažné symbolické 

činy, kterými jsme byli uvrženi pod diktát Číny. Takže se všichni tak zvaní nekomunisté 

podbízeli čistě komunistické, diktátorské zemi, která neuznává základní lidská práva a pro 

kterou lidský život nemá cenu. A my jsme byli těmto tyranům zaprodáni. 

 

 

 


