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Rubio, Cruz adalah Bagian dari Kabala: Donald Trump bukan salah satu
dari mereka.
Ketika kita semua duduk, melihat dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi
dengan persaingan khususnya pada Republican; di sini partai mereka bergabung
bersama-sama untuk menghancurkan pelari depan Donald Trump dengan
kebohongan, penghinaan dan cemoohan.
Mereka mencoba habis-habisan untuk meruntuhkan Trump karena mereka
adalah Kabala, dan seandainya Trump mengambil posisi pimpinan untuk partai
ini dalam Pemilihan Presiden, mereka akan kehilangan.
Tahun demi tahun menindas "Kami Rakyat" akan berakhir dan sebuah era baru
dari pertumbuhan dan kemakmuran harus dimulai.
Anda telah mendengar di mana-mana bahwa kita telah berurusan dengan apa
yang oleh sejumlah orang dianggap sebagai "Teori-teori Konspirasi". Dan karena
pelayanan biasa dari media yang dikendalikan Kabala, hal-hal semacam itu tidak
pernah disebutkan sebagai sesuatu yang lain selain itu. Ini adalah prosedur
standar disinformasi.
Sekarang, mantan juru bicara Dewan Perwakilan Rakyat AS, Newt Gingrich,
akhirnya telah jenuh mendengarkan kekacauan dan kepanikan yang
berlangsung merajalela di lorong-lorong Partai Republik dan ia telah
memutuskan cukup adalah cukup.
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Gingrich melihat partai tua yang besar itu berantakan, dengan pelari depan
Donald Trump - yang bukan bagian dari klub pria-pria yang sifatnya rahasia;
yang belum mengikuti ritual inisiasi apapun, yang dianggap sebagai seorang luar
- orang yang tidak bisa 'mereka' kendalikan, dan lebih dari itu semua, yang
bukan bagian dari tim mereka yang sangat korup. 'Tim' yang sudah memperkosa
masyarakat untuk siapa yang tahu berapa tahun.
Jika, setelah menonton video [pendek] berikut, Anda tidak meraih diri Anda
sendiri dan tetangga Anda untuk pergi keluar dan memberikan suara untuk
Trump - maka Anda bukan warga Amerika atau Patriot - Anda adalah
pengkhianat.
Garis pertempuran sedang diselesaikan dan terima kasih Tuhan Gingrich telah
maju ke depan dalam melakukan upaya untuk menyelamatkan dunia dari
binatang jahat, binatang hina ini, yang tidak peduli apapun untuk Anda.
Ini tidak dimulai dan berakhir dengan Amerika. Tidak, ini membentang ke seluruh
dunia. Sekarang Anda tahu apa yang sedang Anda hadapi.
Bagi Anda semua yang di AS; beranjaklah dari duduk Anda, pergi keluar dan
pilihlah TRUMP.
Pastikan suara pilihan Anda keluar sebagai (suara) itu; dan lakukan protes jika
Anda sampai melihat (suara) itu berubah untuk orang lain selain dia.
Tuhan memberkati Anda Newt Gingrich untuk mengumumkan semua yang buruk
itu, dan memungkinkan membantu dalam upaya untuk menciptakan sebuah
kesempatan bagi planet ini demi akhirnya melahirkan perdamaian.
Sekarang lihatlah video singkat ini untuk 24 detik dan mengertilah, bahwa
kita telah dimiliki selama bertahun-tahun. Kita memiliki kesempatan untuk
mengambilnya kembali.
Ambillah kembali sekarang.
https://youtu.be/dO-NA73FsW8

George Herbert Walker Bush mengatakan pada tahun 1992:
“Jika orang-orang Amerika sampai pernah tahu apa yang telah kami lakukan,
mereka akan mengejar kami di jalanan dan membunuh kami.”
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Dan kamu sebaiknya memakai sepatu sneakers-mu George, karena kami
sedang menuju jalanmu…
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