Een greep uit de successen van president Trump
President Trump heeft in zijn termijn nogal wat successen geboekt. Natuurlijk hoorde je
de msm1 en linkse talkshows zoals Jinek daar niet over. Die vonden het leuker om op
zoek te gaan naar (niet-bestaande) "schandalen" (wat ze bij Obama (human trafficking)
en de Biden-family (corruptie) verzuimden), of om Trump te framen en te bashen. Vier
jaar lang hebben de elite, de mainstream media en linkse talkshows tevergeefs
geprobeerd om president Trump kapot te maken en zelfs te vermoorden. Toen dat niet
lukte werd Trump in opdracht van de Cabal 2 door Big Tech3 dwarsgezeten en tenslotte
monddood gemaakt. Trump moest weg omdat zijn politiek van het gezond verstand de
uitvoering van The Great Reset in de weg stond. De enige manier om Trump weg te
werken bleek grootschalige verkiezingsfraude. Trump kan als de beste Amerikaanse
president ooit worden beschouwd. Onderstaand een greep van de successen uit zijn
termijn:
1. Uit het nutteloze klimaatakkoord van Parijs gestapt
2. Uit de corrupte WHO gestapt
3. Muur op de grens van de VS en Mexico gebouwd om kansloze migranten die niets
in de VS te zoeken hebben tegen te houden
4. Terugtrekking troepen uit Afghanistan en Irak
5. Geen oorlog in het Midden-Oosten begonnen in tegenstelling tot Bush en Obama.
Die laatste viel maar liefst zeven (!) landen binnen
6. Vredesakkoorden in het Midden-Oosten gesloten
7. Terroristen Soleimani en Baghdadi uitgeschakeld
8. ISIS uitgeschakeld
9. Toenadering Zuid- en Noord-Korea geregeld
10.Toenadering Arabische landen en Israël geregeld
11.Deal met Noord-Korea gesloten voor ontwapening mbt kernwapens
12.7 miljoen nieuwe banen gecreëerd
13.Inkomen van de middenklasse verhoogd
14.Laagste werkloosheid in de Amerikaanse geschiedenis ooit (vóór de geplande
uitbraak van de coronagriep)
15.Laagste werkloosheid onder zwarten, Spaanstaligen en vrouwen
16.Amerikaanse ambassade naar de hoofdstad van Israël (Jeruzalem) verhuisd
17.Antifa-tuig aangepakt
18.Pedo’s Weinstein en Epstein gearresteerd
19.Human trafficking aangepakt
20.De corrupte en verrotte mainstream media blootgelegd
Nog geen paar uur na de nep-inauguratie stuurde de seniele pedofiel Joe Biden al
troepen naar Syrië en Irak om oorlogen te beginnen * (waar je in de Nederlandse
mainstream media natuurlijk niets over hoorde, want pro-Biden). Dit betekent dat er in
het westen weer islamitische aanslagen zullen worden gepleegd.
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Mainstream media
Cabal: groepje van machtige psychopaten die samenzweren om met behulp van The Great
Reset een communistische wereldregering te vormen
Big Tech: social media-bedrijven waarvan de Cabal min of meer eigenaar is
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* Artikel De Dagelijkse Standaard:
“Hoera,” Biden is president! Groot militair konvooi VS rijdt Syrië in, duizenden extra
troepen naar Irak
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