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Trzy rzeczy, o jakich trzeba pamiętać
Żydzi wiedzą, że zbliża się wielkie wydarzenie, które spowoduje reakcję ze strony ludności, mogące
zdetronizować ich władzę.
Żydzi, tacy jak Marks stwierdzili, że ideałem syntezy jest mieszanina przeciwieństw, która pozwala nowej formie
pojawiać się, a który jest obecnie kontrolowana przez żydów. Kluczowa zasada żydowskiej dywersji.
Chrześcijaństwo, żydowski ruch polityczny o kontrolę żydowską, było syntezą Pogaństwa do judaizmu.
Prawica Alternatywna to synteza, której celem jest kontrolowanie tej reakcji.

Trump, jak już wspomniano, to żydowski szpieg, który jest właścicielem firm będących frontami dla żydowskich
elit - Rothschildów i Rockefellerów. Trump stanowi nową maskotkę tego ruchu, który jest otwartym neokonserwatystą przywdziewającym fasadę koszernego, neo-Coheńskiego nacjonalizmu obywatelskiego,
opartego na wartościach żydowskich, rozpuszczających nastające przebudzenie. Żydzi starają się kontrolować
prawice syntezą, jako że wiedzą iż wartości prawicowe są dla nich zagrożeniem.{1}
Teraz żydzi umieszczają ich agentów do rosnącego przebudzenia, w ten sposób zbijając ludzi z tropu i
umieszczają żydów u władzy. Zostało to zrobione wcześniej w czasie zimnej wojny, gdy, jak Mullins stwierdził,
żydowscy Rockefellerzy stworzyli John Birch Society, tak samo to Rockefellerzy byli tymi, którzy, która utworzyli
Komunistyczną Partię Ameryki i ją finansowali. To rozbroiło tamtejszą Prawicę i pozwoliło na rozwój komunizmu
[żydowskiego globalizmu].
Obecnie, gdy populacja znów przechyla się na Prawo, wpychają nową syntezę kontrolowania tego. Alternatywna
Prawica. Każdy, który to promuje ma być traktowany podejrzliwie. Są to prawdopodobnie żydowskie marionetki.
-------------------Alternatywna / Nowa Prawica to miejsce, gdzie żydzi próbują wcisnąć rzeczy w budzącą się demografię.
Liberalny konserwatyzm w 2016 roku, zderasizowany nacjonalistyczny, przyjazny żydom nonsens. Nowe
Stowarzyszenie Johna Bircha, nie zwracają uwagi na fakt, że zostało ono ufundowane przez Rockefellera, a
Winchel był ich Szabes gojem. Alternatywna / Nowa Prawica została już uformowana jeszcze w czasach Zimnej
Wojny, a była żydowską operacją. To pozwoliło żydom nadal manewrować rewolucją komunistyczną w Ameryce,
podczas gdy konserwatyści, prawica, ludzie, którzy byli przeciw komunizmowi, byli przez pasożydów wodzeni za
nos donikąd, jako że wskazywanie na żyda było grzechem śmiertelnym w ich obozie. Zastanawiać się by
można, dlaczego....
Dzisiaj to samo jest z Alternatywną Prawicą: jej, to chyba jest jebitnie JASNE, że to feministki, kulturowi
marksiści lub liberałowie… nie ma tam żydów, wcale nie, żadnych. Tak, to są wszystkie żydowskie ruchy ale
eeeee…… nie ma żydów. Hej złotko, żydzi mi wyglądają na Białych! Tato Rockefeller mogę prosić trochę moich
szekli… Nie zwracajcie też uwagi na żydowską żonę Taylora. Nie chcesz być jednym z tych „1488”{2}, no wiesz,
tych ziomków co to nie mają poduszek waifu{3}, azjatyckich dziewczyn, judeofilii, żydowskiej żony, żydowskich
sponsorów, żydowskich zboczeńców, którzy promują seks z 13-letnich dziećmi, mieszanie ras i skretynianie
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Białych, dziwaków piszących artykuły o tym, jak bić swoją dziewczynę lub żonę i jak to ma ujść na sucho, czy
zamawiać wysyłkowo narzeczone z Azji. Tak, ci straszni ludzie, którzy mówią prawdę o żydach są normalni.
-----------------------{0} dla jasności, NIE chodzi mi tu o partię polityczną o podobnej nazwie…
{1} chrześcijaństwo to tylna furtka żydów – słów parę
{2} 1) 14 słów – Musimy zabezpieczyć byt naszego ludu i przyszłość dla białych dzieci, 2) H to ósma litera
alfabetu à HH oznacza Heil Hitler
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fourteen_Words
{3} czym są poduszki waifu? Zastąpieniem realnych kobiet, realnych związków - Pic1, Pic2, Pic3
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