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Piszę te słowa mając niecałe 35 lat. Po ponad 2,5 roku śledzenia Q i wydarzeń  
z amerykańskiej i globalnej sceny politycznej zrozumiałem, że istnieje operacja militarno 
wywiadowcza, mająca na celu obalenie ukrytego światowego rządu, którego istnienie 
podejrzewamy od wielu lat. Jest to rząd, który zza kulis steruje wszystkimi kluczowymi 
wydarzeniami. 

Ustawiani są prezydenci, premierzy, ludzie show biznesu. Dosłownie - WSZYSCY! 
Wiedzieliśmy to od lat. 
 
Wraz z wyborem Donalda Trumpa na Urząd Prezydenta, tzw. „deep state”, „cabal” czy 
„Illuminati” stracili kontrolę nad najważniejszym stanowiskiem jakie może oficjalnie 
piastować na tej planecie człowiek. 
 
Stany Zjednoczone są mocarstwem, posiadającym na całym świecie setki baz. To USA 
sterowały terrorem i decydowały o bardzo wielu kluczowych dla świata sprawach. Są 
jednym z trzech elementów kontroli globalnej populacji. 
 
Watykan, City of London, Waszyngton. Religie, dług, broń.

Większość ludzi nie zdaje sobie jeszcze sprawy, że w 2016 roku nasza cywilizacja 
znalazła się nad przepaścią. Przegrane wybory Donalda Trumpa oznaczały dwa 
podstawowe możliwe scenariusze. Pierwszy z nich to wojskowy przewrót i próba 
obalenia „Illuminati” siłą a drugi to totalitarne rządy Hillary Rodham Clinton.

Obecna sytuacja związana z wirusem obudziła wiele milionów ludzi na całym świecie. 
Jest to wydarzenie bez precedensu. Widać, słychać i czuć nadchodzącą zmianę  
i rosnącą wokół świadomość. Czuć w powietrzu rewolucję.  

Mahatma Gandhi powiedział żeby być zmianą, którą chcemy zobaczyć w świecie, 
dlatego pora działać!

Kochani Polacy, Rodacy do Was kieruję to Wezwanie! Czas odłożyć na bok wszelkie 
podziały i czas wstać z kolan i odzyskać ten uśpiony kraj! Zostaliśmy oszukani, 
zostaliśmy zwiedzeni, zostaliśmy ZNIEWOLENI! Musimy dokonać pokojowego 
przejęcia władzy, my suweren! Niewidzialny najeźdźca z pomocą mediów dokonał 
cichego przewrotu, odebrał nam to co tak bliskie i cenne - Wolność.



Wszystkie rządy niezależnie od strony z metodyczną precyzją zabrały nam prawie 
całkowicie wolność słowa. Zostały na nas nałożone podatki, za pomocą, których 
odebrano nam nasz cenny czas a to z kolei doprowadziło do prawie całkowitego 
rozpadu czegoś co kiedyś nazywaliśmy Rodziną. Nadrzędnym celem globalizmu jest 
zniszczenie rodziny, państw narodowych i pozbawienie nas wszelkich praw. To są fakty.

Jeśli nic z tym nie zrobimy to utracimy to wszystko na co pracowali nasi Dziadkowie. 
Kraj został rozgrabiony, ale duch Polski nadal w nas jest. Iskra ma wyjść z tego kraju!  

Mamy powstać z kolan! Mamy odzyskać to co nam zabrano. Możemy to zrobić. 
Wzywam wszystkich ludzi, którzy są w stanie pociągnąć za sobą tłumy! Musimy wstać  
i na zawsze odzyskać zabraną nam Wolność! Wzywam Wszystkich!

Nasi Dziadkowie muszą się w grobach przewracać widząc naszą bierność i przymykane 
oczy na kolejne afery, kolejne oszustwa. Do jasnej cholery! Pora ruszyć 4 litery i zacząć 
roznosić ulotki, przyklejać plakaty, informować znajomych w swoich mediach 
społecznościowych, organizować spotkania, dzielić się wiedzą, budzić się bo sen się 
skończył a czerwona pigułka rozpuszcza się w Waszych umysłach. Czas nagli! 
 
Władza się nas boi bo doskonale zdaje sobie sprawę, że razem jesteśmy niepokonani  
a podzieleni jesteśmy słabi i sterowalni! Musimy raz na zawsze rozprawić się  
z oprawcą!

Jeżeli nic nie zrobimy to niegodniśmy Wolności. Pamiętaj zawsze, że partie polityczne 
są elementem czyjejś rozgrywki, niczym więcej. My nie siedzimy przy stole.
 
Aby przybliżyć temat Q Polakom, Patriotom, Lechitom, Kaszubom, Ślązakom  
i wszystkim niewymienionym, dla których Polska jest ojczyzną, ich domem, 
postanowiłem przetłumaczyć dla Was wpisy Q. Nie udało mi się wszystkich, ale tyle 
wystarczy (równy 1000). Jedynym niezbędnym elementem do ich zrozumienia jest 
logika i zdrowy rozsądek. Pamiętaj, we wpisach znajduje się dezinformacja, którą Q 
umieścił intencjonalnie o czym sam wspominał. Sztuka Wojny - Sun Tzu. Niech wpisy te 
będą dla Ciebie drogowskazem a nie wyrocznią. 
 
Nie wiem w czyje ręce trafi ten list, ale wiem, że możesz poruszyć tłumy, możesz Wstać 
z kolan i Zerwać łańcuchy. 
 
Uszanuj czas tłumacza i swój. Dbaj o ten tekst i pamiętaj, że drugiej szansy nie 



będziemy już mieć! 

Polacy, Rodacy! Powstańmy z kolan! Walczmy o wolność i odzyskajmy naszą  
Polską Dumę! 
 

Manifest ten dedykuje Inob’i. Kocham Cię na zawsze. 

  09.06.2020 
NPW





WSTĘP 

Poniżej lista wpisów Q 1-1000 chronologicznie od najstarszego.  
 
Q czasami odpowiada na pytania użytkowników z 8kuna dlatego warto próbować je 
samemu zadać. Q zamieszcza grafiki/zdjęcia, podaje linki i cytuje swoje poprzednie 
wpisy. Na potrzeby tej publikacji pominąłem celowo obrazki. Można je znaleźć na 
stronie www.qmap.pub do czego zachęcam.

Znalezienie tłumacza, który oddałby ducha Q było trudne. Poniższe tłumaczenie 
zostało wykonane przez jedną osobę. Serdeczne podziękowania dla 
„Niezawodnego” i za serce, które w to włożył.

Zapraszam na stronę www.kimjestq.com gdzie możecie ściągnąć oryginał tego 
manifestu i zapisać się na newsletter, w którym przesyłane będą kolejne części 
tłumaczeń wpisów Q w języku polskim (nie będę rozsyłać spamu).

Mniejsze lub większe odstępy w tekście nie wynikają z niedbalstwa tłumacza
a z charakteru w jaki pisze Q.

http://www.qmap.pub
http://www.kimjestq.com


Chwila chwila, a czy przeczytałeś/łaś cały manifest? Jak nie, to do góry! 
1
Ekstradycja Hillary Clinton
Anonymous 28 października 2017 - 22:44:28
Anonymous 28 października 2017 - 21:33:50
>> 146981635
Hillary Clinton zostanie aresztowana w poniedziałek 30 października 2017 roku w  godzinach 
porannych, pomiędzy 7:45 - 8:30 EST [Czasu Wschodniego - przyp. tłum.] 
>> 147005381
Ekstradycja HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.] obowiązuje już od wczoraj w kilku 
państwach, w przypadku próby jej ucieczki za granicę. Zatwierdzono także wpisanie jej paszportu 
na czarną listę od dnia 10/30, godz. 00:01. Możecie spodziewać się, że dojdzie do masowych 
zamieszek w ramach protestu oraz, że inni także będą próbować uciec z USA. US M [United States 
Military, czyli Armia USA - przyp. tłum.] przeprowadzi tę operację, gdy NG [National Guard, czyli 
Gwardia Narodowa - przyp. tłum.] zostanie powołana do czynnej służby. Jak uzyskać dowód: 
Zlokalizuj członka NG w jakimkolwiek dużym mieście i zapytaj, czy dostał wezwanie do czynnej 
służby na dzień 10/30.
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Hillary Clinton Zatrzymana, nie aresztowana (jeszcze) 
Anonymous 29 października 2017 - 12:15:48
Mockingbird [przyp.tłum. Drozd/Przedrzeźniacz] 
HRC zatrzymana, nie aresztowana (jeszcze). 
Gdzie jest Huma? Śledź Humę. 
To nie ma nic wspólnego z Rosją (jeszcze). 
Dlaczego Potus otacza się generałami? 
Czym jest wywiad wojskowy? 
Dlaczego zdecydowano się obejść 3 literowe agencje? 
Jaka sprawa Sądu Najwyższego dopuszcza wykorzystanie MI przeciwko zgromadzonym 
i zatwierdzonym agencjom Kongresu? 
Kto ma najwyższą władzę nad naszymi oddziałami wojskowymi bez zatwierdzenia, jeśli 
nie jest 90+ w warunkach wojennych? 
Jaki jest kod wojskowy? 
Gdzie przetrzymywany jest AW? Dlaczego? 
POTUS nie pójdzie do telewizji, by przemawiać do narodu. 
POTUS musi się odizolować, aby uniknąć negatywnego odbioru. 
POTUS wiedział, że usunięcie zbrodniczych elementów przestępczych jest pierwszym 
krokiem niezbędnym do uwolnienia i uchwalenia przepisów. 
Kto ma dostęp do wszystkich utajnionych dokumentów? 
Czy uważasz, że HRC, Soros, Obama itp. mają więcej władzy niż Trump? Fantazja. 
Osoba kontrolująca urząd Prezydenta USA kontroluje cały ten wspaniały kraj 
Oni nigdy nawet na chwilę nie wierzyli, że (Demokraci i Republikanie) stracą kontrolę. 
To nie jest bitwa R v D [przyp.Republikanie versus Demokraci].. 
Dlaczego Soros ostatnio podarował wszystkie swoje pieniądze? 
Dlaczego miałby umieszczać wszystkie swoje fundusze w RC? 
Mockingbird 30.10.17 [oryg. data 10.30.17] 
Niech Bóg błogosławi brać Patriotów.




3

Otwórz Oczy (Afera z Uranium One)
Anonymous 29 października 2017 - 16:47:07
Otwórz oczy.
W końcu okazało się, że Rod/Bob byli kluczowymi postaciami w aferze z Uranium One.
Czy nie jest oczywiste, że POTUS wysyłałby tweety o usunięciu ze stanowiska, zważywszy na 
wyraźny konflikt.
Dlaczego POTUS spotkał się z Bobem pod przykrywką rozmowy w sprawie stanowiska Dyrektora 
FBI?
Według prawa USA, Bob nie może pełnić funkcji dyrektora FBI.
Uwagi, które wypowiedział Gowdy na temat Comey’a (historia będzie się....)
POTUS ma już wszystko czego potrzebuje.
Nie wszyscy są skorumpowani (tak naprawdę jest ich mniej niż myślicie).
Należy podążać śladem Humy.
Operacja Mockingbird [Drozd/Przedrzeźniacz - przyp. tłum.].
Priorytetem jest usunięcie złych postaci w celu zjednoczenia ludzi w ramach programu America 
First [Ameryka Na Pierwszym Miejscu - przyp. tłum.].
Wielu członków naszego rządu czci Szatana.
Jesteśmy na etapie, na którym nie chodzi już o spór Republikanie przeciwko Demokratom.
Gdzie jest HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.]?
Dlaczego NG [National Guard, czyli Gwardia Narodowa - przyp. tłum.] jest powoływana do czynnej 
służby w 12 miastach?
Ufajcie swojemu Prezydentowi.
Niech Bóg błogosławi Patriotów.

4
POTUS w 100% Zabezpieczony
Anonymous 29 października 2017 - 17:11:40
Niektórzy z nas pojawiają się tutaj, aby rzucić pewne okruchy, tylko okruchy.
POTUS jest w 100% zabezpieczony – wszelkie dyskusje sugerujące, że jest on celem są fałszywe.
POTUS nie będzie zwracał się z orędziem do narodu w żadnej z tych kwestii, gdy ludzie zaczną być 
stawiani w stan oskarżenia, ponieważ musi pozostać neutralny ze względów wizerunkowych. 
Jakiekolwiek sugerowanie, że plan jest inny stanowi kłamstwo i to powinno być oczywiste.
Skoncentrujcie się na Wywiadzie Wojskowym/Tajemnicach Państwowych oraz tym, z jakiego 
powodu można z nich korzystać, zamiast zwrócenia się do 3-literowych agencji.
Jaka decyzja SC [Supreme Court, czyli Sąd Najwyższy - przyp. tłum.] pozwala urzędującemu 
Prezydentowi na ich aktywację - co należy wykazać w takim przypadku?
Dlaczego POTUS jest otoczony generałami ^^
Znów to powtórzę - jest o wiele więcej dobrych niż złych ludzi, a więc miejcie wiarę. Było to wrogie 
przejęcie zorganizowane przez skorumpowaną sieć złych ludzi (nie tylko Demokratów).
Nie oszukujcie się myśląc, że Obama, Soros, Roth, Clinton itp. mają na dzień dzisiejszy więcej 
władzy niż POTUS.
Operacja Mockingbird [Drozd/Przedrzeźniacz - przyp. tłum.]
Patrioci sprawują kontrolę, a zatem usiądź wygodnie i ciesz się przedstawieniem.
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Kluczem są Pieniądze, Podążajcie za Nimi
Anonymous 29 października 2017 r. - 17:47:18
Kluczem są pieniądze, podążajcie za nimi.
Jeden dobry przykład – jakim majątkiem dysponuje Pelosi? Dlaczego za sprawą niesamowitego 
zbiegu okoliczności nagle traci ona pamięć?
Czy to po prostu zabezpieczenie się przed ewentualnym aktem oskarżenia?
A co jeśli John M [McCain - przyp. tłum.] nigdy tak naprawdę nie przeszedł żadnej operacji i było to 
tylko zabezpieczenie na przyszłość, gdyby został postawiony w stan oskarżenia?
Dlaczego Soros przekazał dużą część swoich funduszy na NP [organizacja Non-Profit - przyp. 
tłum.]? Zauważcie, że to nie obejmuje olbrzymich funduszy łapówkowych, z których korzysta kilka 
osób na najwyższych szczeblach władzy.
Dlaczego syn Sorosa odbył kilka spotkań z premierem Kanady i jaki ma to związek z Clinton?
Czy w takim przypadku można wierzyć, że po prostu wsiądziesz do samolotu i odlecisz?
Dlaczego MS13 stało się priorytetem _ nikt tego nie rozumie.
Czy ludzie mogą płacić takim gangom za zabijanie przeciwników oraz dlaczego/w jaki sposób 
można zabezpieczyć się przed byciem narażonym?
Prawda jest oszałamiająca i nie może być w pełni ujawniona.
Wiele osób rozważa to wyłącznie z jednego punktu widzenia – z perspektywy USA, natomiast to zło 
jest zakorzenione na całym świecie. USA to tylko pierwszy element domina.
Miejcie wiarę.

6
POTUS w 100% Zabezpieczony (kontynuacja)
Anonymous 30 października 2017 r. - 02:48:50
Niektórzy z nas pojawiają się tutaj, aby rzucić pewne okruchy, tylko okruchy.
POTUS jest w 100% zabezpieczony – wszelkie dyskusje sugerujące, że jest on celem są fałszywe.
Jutro podążajcie śladem Humy. 
POTUS nie będzie zwracał się z orędziem do narodu w żadnej z tych kwestii, gdy ludzie zaczną być 
stawiani w stan oskarżenia, ponieważ musi pozostać neutralny ze względów wizerunkowych. 
Jakiekolwiek sugerowanie, że plan jest inny stanowi kłamstwo i to powinno być oczywiste.
Skoncentrujcie się na Wywiadzie Wojskowym/Tajemnicach Państwowych oraz tym, z jakiego 
powodu można z nich korzystać, zamiast zwrócenia się do 3-literowych agencji.
Jaka decyzja SC [Supreme Court, czyli Sąd Najwyższy - przyp. tłum.] pozwala urzędującemu 
Prezydentowi na ich aktywację - co należy wykazać w takim przypadku?
Dlaczego POTUS jest otoczony generałami ^^
Znów to powtórzę - jest o wiele więcej dobrych niż złych ludzi, a więc miejcie wiarę. Było to wrogie 
przejęcie zorganizowane przez skorumpowaną sieć złych ludzi (nie tylko Demokratów).
Nie oszukujcie się, myśląc, że Obama, Soros, Roth, Clinton itp. mają na dzień dzisiejszy więcej 
władzy niż POTUS.
Kluczem są pieniądze, podążajcie za nimi.
Jeden dobry przykład – jakim majątkiem dysponuje Pelosi? Dlaczego za sprawą niesamowitego 
zbiegu okoliczności nagle traci ona pamięć?
Czy to po prostu zabezpieczenie się przed ewentualnym aktem oskarżenia?
A co jeśli John M [McCain - przyp. tłum.] nigdy tak naprawdę nie przeszedł żadnej operacji i było to 
tylko zabezpieczenie na przyszłość, gdyby został postawiony w stan oskarżenia?



Dlaczego Soros przeniósł swoje ogromne fundusze publiczne do NP? Zauważcie, że to nie 
obejmuje olbrzymich funduszy łapówkowych, z których korzysta kilka osób na najwyższych 
szczeblach władzy.
Dlaczego syn Sorosa odbył kilka spotkań z premierem Kanady i jaki ma to związek z Clinton?
Dlaczego MS13 stało się priorytetem?
Czy ludzie mogą płacić takim gangom za zabijanie przeciwników oraz dlaczego/w jaki sposób 
można zabezpieczyć się przed byciem narażonym?
Prawda jest oszałamiająca i nie może być w pełni ujawniona. Ci ludzie to czyste zło.
Operacja Mockingbird [Drozd/Przedrzeźniacz - przyp. tłum.].

7
Afera Emailgate Hillary/Obamy
Anonymous 30 października 2017 r. - 02:58:37
Dlaczego HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.] nie była ścigane za e-maile? W skrócie, 
Obama uczynił z tego nowy ‘standard’, bo sam korzystał z pozarządowego adresu e-mail do 
komunikacji z Clinton. Obama miał także swój pseudonim, wraz z każdym z członków swojego 
gabinetu. Dlatego też, postawienie w stan oskarżenia HRC musiałoby prowadzić do tego samego w 
stosunku do Obamy i jego gabinetu, a do tego nigdy by nie dopuścili. Pamiętajcie - on skłamał 
mówiąc, że nie wiedział, co w późniejszym czasie zostało udowodnione przy ujawnieniu dużego 
pakietu informacji. Puf!
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Dylemat Humy Abedin
Anonymous 30 października 2017 r. - 03:18:17
Huma
Jej mąż siedzi w więzieniu.
HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.], Bractwo Muzułmańskie, czy dziecko?
Co wy byście zrobili w takiej sytuacji? Pocałowali swoje dziecko na pożegnanie i zostawili je bez 
matki oraz ojca, a to wszystko dla Clinton?
Gdzie obecnie przebywa Huma?
Czy towarzyszyła HRC w trakcie trasy promującej jej książkę?
RE: Wywiad Wojskowy/Tajemnice Państwowe
Bez udziału FBI
POTUS umieścił swoich ludzi na najwyższym stanowisku w każdej 3-literowej agencji, z wyjątkiem 
1 (miał ku temu dobry powód, bo przecież Adm R [Admirał Rogers - przyp. tłum.] wyeliminował 
wszystkie nominacje POTUSa w celu zweryfikowania lojalności).
Czy myślisz, że oni nie sprawują kontroli nad tymi agencjami?
Co jest najcenniejsze?
Informacje
AG [Attorney General, czyli Prokurator Generalny - przyp. tłum.] Sessions w sprawie osób 
będących  źródłem wycieku informacji.
Zwolnić, czy postawić w stan oskarżenia?
Reorganizacja jest już rozplanowana i w realizacji.
Czy to przypadek, że Republikanie w Senacie naciskali na zatwierdzenia Sędziów Federalnych w 
zeszłym tygodniu?



Dlaczego Republikanie z Senatu rezygnują ze swoich urzędów? Nie robią tego z wyboru, a 
zaoferowano im wybór (możecie być spokojni, że zagłosują na Trumpa).
 
9
Demokraci Kontrolują Czarną Populację
Anonymous 30 października 2017 r. - 3:30:26
Projekcja
D [Demokraci - przyp. tłum.] nie mogą sobie pozwolić na utratę kontroli nad czarną populacją.
W pewnym momencie nastąpi wielkie przebudzenie i zdemaskowani zostaną Ci fałszywi lokalni/
krajowi przywódcy czarnoskórej populacji, którzy są skorumpowani i opłacani, aby pomóc w 
utrzymaniu czarnej populacji w biedzie i nieustannej potrzebie.
To przecież D utworzyli stany konfederackie przeciwne uwolnieniu niewolników.
To przecież D utworzyli KKK.
Kto jest mentorem HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.]?
Co się stanie, jeśli prawda o Haiti zostanie ujawniona? Czy D utracą większość głosów?
Co się dzieje po drugiej stronie lustra?
Chociaż polegają oni na MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.] w celu 
utrzymania narracji, to technologia zaczyna podkopywać ich kontrolę. Przegapili to w 2016 roku, a 
teraz desperacko próbują nałożyć na nas cenzurę poprzez wspieranie CIA ogromnymi funduszami. 
Nie powiedzie im się to.
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Śledztwo w Sprawie Fundacji Clintonów
Anonymous 30 października 2017 r. - 03:57:27
Pamiętaj, że FBI oraz MI [Military Intelligence, czyli Wywiad Wojskowy - przyp. tłum.] prowadzą 
aktywne śledztwo w sprawie CF [Clinton Foundation, czyli Fundacji Clintonów - przyp. tłum.]. 
Dlaczego Comey dał sobie z tym spokój? Kto był dyrektorem FBI w trakcie kryzysu na Haiti? Ile 
dzieci zniknęło? Jaka kwota z pieniędzy przekazanych do CF rzekomo na cele wsparcia H [Haiti - 
przyp. tłum.] faktycznie trafiła do H? Jakie państwa przekazały duże sumy do CF i dlaczego? Co 
wiązało się z akceptacją tych pieniędzy? Czy gdy ona przegrała wybory, to wymagana była spłata 
tych pieniędzy? Co Obama zrobił z pieniędzmi tuż przed odejściem z urzędu? Czy zostały one 
zwrócone tym, którzy je przekazali w zamian za przysługi/dostęp? Szukajcie jeszcze głębiej!!!!!
Powtórzę to ponownie - dobrzy ludzie zostali zmuszeni do współpracy z całym tym złem, bo 
grożono im osobiście oraz ich rodzinom. A czy wy moglibyście spojrzeć w lustro, gdybyście 
pomagali w ukryciu tak nikczemnych i złych czynów w zamian za własne bezpieczeństwo? Ci ludzie 
czczą szatana – a niektórzy z nich nawet otwarcie to pokazują.

11
Wywiad Wojskowy
Anonymous 30 października 2017 - 04:20:11
Klucz:
Wywiad Wojskowy przeciwko FBI CIA NSA
Bez jakiejkolwiek zgody lub nadzoru kongresu 
SC [Supreme Court, czyli Sąd Najwyższy - przyp. tłum.] stoi na straży Tajemnic Państwowych
Kto jest Najwyższym Dowódcą i Zwierzchnikiem sił zbrojnych?



Na mocy jakiego artykułu Prezydent może zlecić MI [Military Intelligence, czyli Wywiad Wojskowy - 
przyp. tłum.] przejęcie śledztw 3-literowych agencji? Jakie warunki muszą wystąpić w takiej 
sytuacji? Dlaczego jest to tak BARDZO ważne? Kto otacza POTUSa? Oni utracili tę bardzo ważną 
władzę _ jedyny obszar rządu, który nie jest skorumpowany i bezpośrednio służy POTUSowi.

12
Wywiad Wojskowy (kontynuacja)
Anonymous 30 października 2017 r. - 5:26:53
Powyższe odniesienie do Wywiadu Wojskowego stanowi absolutnie największą tajną wskazówkę, 
która została tu opublikowana.
A teraz zastanówcie się dlaczego Antifa idealnie pasuje do tego planu? Zawsze kilka kroków 
naprzód. Siły dobra wygrywają.

13
Wyjazd POTUSa do Azji 
Anonymous 30 października 2017 r. - 5:34:36
Pomyślcie o wyczuciu czasu wyjazdu POTUSa do Chin/SK [South Korea, czyli Korea Południowa – 
przyp. tłum]. I tak powiedziałem już za dużo. Niech Bóg błogosławi Patriotów.

14
Wywiad Wojskowy i Tajemnice Państwowe
Anonymous 1 listopada 2017 - 04:00:15
1509505215390.jpg
SCI [F]
Wywiad Wojskowy.
Czym są „Tajemnice Państwowe” i w jaki sposób SC [Supreme Court, czyli Sąd Najwyższy - przyp. 
tłum.] stoi na ich straży?
Jakie warunki należy spełnić, aby możliwe było zaangażowanie MI [Military Intelligence, czyli 
Wywiad Wojskowy - przyp. tłum.] zamiast innych 3-literowych agencji?
Co musi nastąpić, aby możliwe było przeprowadzenie procesów cywili?
Dlaczego ma to znaczenie?
Jak wygląda przeszłość Flynna?
Dlaczego ma to znaczenie?
Dlaczego Adm R [Admirał Rogers - przyp. tłum.] (NSA) spotkał się z Trumpem prywatnie bez 
żadnego upoważnienia?
Czy POTUS wie, gdzie są pochowane ciała?
Czy POTUS ma haki na większości złych postaci?
Czy ktoś poprosił TRUMPa, aby kandydował na Prezydenta?
Dlaczego?
Kto?
Czy HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.] miała być następna w kolejce?
Czy wybory miały zostać sfałszowane?
Czy dobrym ludziom udało się zapobiec temu fałszerstwu?
Dlaczego POTUS utworzył specjalną radę do zbadania tej sprawy?
Czy POTUS *kiedykolwiek* oświadczył, że to nie zostało udowodnione jako prawda/fakt?
Nad czym POTUS sprawuje kontrolę?



Jak nazywa się jedyna organizacja, która nie jest skorumpowana?
Dlaczego wojsko odgrywa tak istotną rolę?
Dlaczego POTUS otoczył się wysoce poważanymi generałami?
Kto chroni byłych Prezydentów?
Dlaczego ma to znaczenie?
Kto chroni HRC?
Dlaczego ANTIFA ma pozwolenie na swoje działania?
Dlaczego MB [Muslim Brotherhood, czyli Bractwo Muzułmańskie - przyp. tłum.] nie zostało 
sklasyfikowane jako organizacja terrorystyczna?
Co się stanie, gdy organizacje finansowane przez Sorosa zaczną stosować przemoc i zaangażują 
się w terroryzm wewnętrzny?
Co się stanie, gdy burmistrzowie/komendanci/szefowie policji nie będą egzekwować prawa?
Jaką władzą POTUS dysponuje w zakresie Marines [Piechota Morska - przyp. tłum.]?
Dlaczego to takie ważne?
Jak wygląda przeszłość Muellera? Czy był w wojsku?
Czy Trump został poproszony o kandydowanie na Prezydenta, aby zapobiec fałszerstwu?
Dlaczego POTUS jest zawsze 5 kroków przed innymi?
Kto pomaga POTUSowi?

15
Więcej Ludzi Dobrych niż Złych
Anonymous 1 listopada 2017 - 04:00:47
Jest więcej dobrych ludzi niż złych. Czarodzieje i czarnoksiężnicy (określenia dla wtajemniczonych) 
nie pozwolą, aby ta kolejna Sataniczna, Zła Kupa Gówna kontrolowała nasz kraj. Musicie zdać 
sobie sprawę, że Soros, Clintoni, Obama, Putin itp. wszyscy są kontrolowani przez 3 rodziny (4. 
została usunięta po zwycięstwie Trumpa).

11.3 - Podesta postawiony w stan oskarżenia
11.6 - Huma postawiona w stan oskarżenia

Manafort został specjalnie umieszczony w obozie Trumpa (podobnie jak inni). Korupcja, która 
wyjdzie na jaw jest tak poważna, że będzie trzeba pójść na ugody, bo w przeciwnym razie 70% 
polityków znalazłoby się w więzieniu (możecie zobaczyć, że to już się zaczęło). Obecnie jesteśmy w 
trakcie wielkiego oczyszczenia, dlatego też zarówno zapobieganie czystemu złu, jak i jego obrona 
ma miejsce każdego dnia. Oni nigdy nie sądzili, że utracą kontrolę nad urzędem Prezydenta (nie 
tylko D [Demokraci - przyp. tłum.]) i myśleli, że udało im się wyciągnąć lekcje z błędów przeszłości 
(JFK, Reagan).

Z Bogiem, Patrioci.
PS, Soros został już wzięty na cel.
 
 



16
Obietnica MAGA
Anonymous 1 listopada 2017 - 04:31:00
Przygotujcie sobie popcorn, bo w piątek i sobotę ujrzymy spełnienie obietnicy MAGA [Make America 
Great Again, czyli Uczyńmy Amerykę Znów Wielką – przyp. tłum.]. POTUS wie, że musi wyczyścić 
dom (rząd) w celu „uwolnienia się” i pokazania kto ma władzę, aby możliwe było uchwalenie ważnej 
legislacji. To zawsze było priorytetem. Pamiętajcie, że AG [Attorney General, czyli Prokurator 
Generalny - przyp. tłum.] Sessions nie może wyjść na stronniczego prokuratora, który chce dorwać 
wszystkich byłych członków zespołu Obamy, ponieważ potrzebujemy go do wykonania innej ważnej 
pracy. Wszystko się teraz skoncentruje, a jeśli ktoś myśli, że POTUS nie ma nad wszystkim 
całkowitej kontroli, to oszukuje sam siebie. Poza tym, POTUS jest w 100% zabezpieczony i nie ma 
żadnego ryzyka impeachmentu (fakt).

17
Dlaczego Obama Naśladuje POTUSa?
Anonymous 1 listopada 2017 r. - 04:58:00
Dlaczego Obama podróżuje do tych samych zagranicznych lokalizacji co POTUS?
Dlaczego ma to znaczenie?
Skupcie się na uprawnieniach POTUSA w odniesieniu do Marines [Piechota Morska - przyp. tłum.].
W jaki sposób można wykorzystać MI [Military Intelligence, czyli Wywiad Wojskowy - przyp. tłum.] 
do postawienia przed sądem złych postaci, przy jednoczesnym uniknięciu skorumpowanych agencji 
i sędziów?
Największy zrzut na Pol.
To jest powód, dla którego wabiki mają problemy. Jeśli jeszcze tego nie wiesz, wabiki rejestrują 
nowe informacje i przesyłają je z powrotem do ASF w celu uzyskania dalszych instrukcji. Używają 
oni 5-częściowego, wstępnie zaprogramowanego pakietu (jeden post automatycznie generuje 
cztery kolejne w losowym czasie). Stanowi to wspólny napęd dla postów, do którego wszyscy się 
podłączają. Ze względu na fakt, że wcześniej źle ocenili wpływ MSM [Mainstream Media, czyli 
media głównego nurtu - przyp. tłum.], teraz agresywnie szukają możliwości nałożenia cenzury na 
wszystkie główne platformy, poprzez fundusze łapówkarskie CIA oraz globalny dostęp do 
rozszerzeń wcześniej wspomnianych sieci. Jednakże, wszystko to co robią zostało przewidziane i 
dokonano adekwatnych przygotowań.

18  
Spotkanie Muellera z POTUSem  
Anonymous 1 listopada 2017 r. - 5:09:55  
Dlaczego Mueller spotkał się z POTUSEM na 1 dzień przed ogłoszeniem FBI, skoro Muellerowi NIE 
MOŻNA było zaoferować stanowiska dyrektora z powodu zasad limitów kadencji?  
Dlaczego Pelosi tak bardzo nalega na utworzenie nowej rady specjalnej?  
Jakim majątkiem dysponuje Pelosi?  
W jaki sposób udało się jej go zgromadzić, skoro przez całą karierę otrzymuje wynagrodzenie 
osoby sprawującej urząd publiczny?  
Dlaczego Pelosi nagle zaczyna tracić pamięć?  
Czy może ją to ochronić przed organami ścigania?  
W jaki sposób?  
Co jeśli operacja Johna M. była tylko mistyfikacją?  



Dlaczego mogło mieć to miejsce?  
Czemu mogłoby to potencjalnie zapobiec?  
Czym tak naprawdę jest organizacja Mayo Clinic?  
Kto jest tam członkiem BOD [Rady Dyrektorów - przyp. tłum.]?  
 
19  
Demokraci Kontrolują Czarną Populację (Kontynuacja) 
Anonymous 1 listopada 2017 r. - 5:29:28 
Dlaczego D [Demokraci - przyp. tłum.] chcą kontrolować czarną populację?  
Dlaczego oni celowo pozostają biedni i potrzebujący?  
Dlaczego D nieustannie starają się oskarżać R [Republikanów - przyp. tłum.] o rasizm?  
Dlaczego czarnoskórzy, którzy są wybierani na publiczne stanowiska, wygadują bzdury w imieniu 
D?  
W jaki sposób D modyfikują historyczne fakty dotyczące utworzenia konfederacji, KKK [Ku Klux 
Klanu - przyp. tłum.] oraz sprzeciwiają się wszystkim ustawom korzystnym dla czarnoskórej 
populacji?  
Co się stanie, jeśli D utracą niewolniczy chwyt zaciśnięty na czarnej populacji?  
Dlaczego D poprzez finansowanie CIA tworzą sztuczne kanały masowego przekazu w mediach/
Hollywood?  
Czy to jest częścią Operacji Mockingbird [Drozd/Przedrzeźniacz - przyp. tłum.]?  
Jaką historyczną przewagę udało się uzyskać D, dzięki temu, że MSM [Mainstream Media, czyli 
media głównego nurtu -przyp. tłum.] i celebryci propagowali ich narrację?  
Kto zdemaskował sieć pedofilów w Hollywood?  
Choć nie możesz odpowiedzieć na powyższe pytania, będziesz się śmiać, gdy szczegóły zostaną 
ujawnione.  
Sieć kontrolująca tę fałszywą narrację, która z kolei zapewnia kontrolę nad czarną populacją, jest 
obecnie rozpracowywana i rozmontowywana. 
Fałszywi lokalni i krajowi czarni przywódcy zostaną zdemaskowani jako sługusy partii D. 
Należy podążać za pieniędzmi. 
Maxine W posiada dom o wartości 4 milionów $ oraz środki pieniężne przekraczające kwotę 6 
milionów $. 
Pewnie zastanawiasz się, jak to możliwe? A to tylko jeden z przykładów. 
Wszystkie powyższe pytania stanowią elementy układanki. 
 
20  
Spotkanie POTUSa w Białym Domu 
Anonymous 1 listopada 2017 r. - 05:42:00 
Z kim spotkał się wczoraj POTUS?  
Czy był tam AG [Attorney General, czyli Dyrektor Generalny - przyp. tłum.] Sessions?  
Ilu generałów MI [Military Intelligence, czyli Wywiad Wojskowy - przyp. tłum.] znajdowało się na 
liście WH [White House, czyli Biały Dom - przyp. tłum.] dotyczącej osób mających wziąć udział w 
osobnym spotkaniu?  
Czy te spotkania mogły zostać połączone?  
Dlaczego niektóre pomieszczenia w WH zostały odnowione?  
Gdzie miało miejsce poniedziałkowe spotkanie?  
Dlaczego telefony nie są dozwolone w tym pomieszczeniu (jednym z wielu)?  



Jakiej firmie zlecono przeprowadzenie remontu?  
 
21  
Q na temat rozgłosu  
Anonymous 1 listopada 2017 r. - 5:48:20  
Wrzuciłem trochę okruchów w weekend, które odbiły się szerokim echem. W tym momencie 
jesteśmy wystarczająco daleko, abyście mogli otrzymać większy zarys sytuacji, bez ryzyka 
narażenia operacji. 
 
22  
Gwardia Narodowa i Piechota Morska  
Anonymous 1 listopada 2017 r. - 5:57:15  
Kto kontroluje NG [National Guard, czyli Gwardia Narodowa - przyp. tłum.]?  
Dlaczego NG została ostatnio aktywowana w wybranych miastach w USA?  
Czy NG może operować w koordynacji z piechotą morską?  
Czy muszą być spełnione jakieś warunki, aby uzyskać na to zezwolenie?  
Który z byłych Prezydentów użył wojska, aby ocalić republikę i co dokładnie się wydarzyło?  
Największy jak dotąd zrzut zostanie wykonany na Pol. Studiuj materiały i przygotuj się. Ludność ma 
tendencję do paniki w takich sytuacjach. Bez wojny. Bez niepokojów społecznych. Czysta i szybka 
operacja.

23  
MI, NSA i CIA  
Anonymous 1 listopada 2017 r. - 06:11:52  
Zauważcie, że MI [Military Intelligence, czyli Wywiad Wojskowy - przyp. tłum.] ma takie same SAPs 
[Special  
Access Programs, czyli Programy Dostępu Specjalnego - przyp. tłum.] jak NSA, CIA itp., które 
zostały określone po 9-11. 
Dlaczego ma to znaczenie?  
Kto może być szantażowany i kontrolowany?  
CIA uważa, że zagraniczne aktywa są wystarczająco silne, aby bronić się przed amerykańskim 
organem wykonawczym (nie uwzględniając wykorzystania armii na własnej ziemi). 
Dlaczego Konstytucja wyraźnie przyznaje tę władzę Prezydentowi i czemu ma to zapobiegać?  
Oni wiedzieli, że nasze agencje będą nabierać tak dużej władzy, że będą mogły/mogą szantażować 
organ wykonawczy lub nawiązywać kontakty ze złymi stronami trzecimi. 
Trump wyznaczył nowe osoby do kierowania każdą z tych agencji, z wyjątkiem jednej. On kontroluje 
najwyższy stopień władzy. 
 
24  
Opróżnianie Bagna  
Anonymous 1 listopada 2017 r. - 06:27:03  
Wszystkie osoby oświadczające, że nie będą starać się o reelekcję, zostały podporządkowane. Dla 
dobra kraju, nie wszyscy zostaną oskarżeni, ale wszyscy będą posłusznie wykonywać polecenia. 
Zobaczycie więcej takich przypadków (nienormalnych, ale zignorowanych), nawet po stronie D 
[Demokratów – przyp. tłum.]. 
 



25  
Nie Wymawiamy Jego imienia  
Anonymous 1 listopada 2017 r. - 06:34:11  
Odnieście się do ostatniego postu.  
Wróćcie do komentarzy dotyczących Pelosi i Johna M (niektórzy z nas odmawiają wymawiania jego 
nazwiska z ważnego powodu). 
To wszystko ma znaczenie - wszystko zostało powiedziane. Elementy dużej układanki – tylko 
niewiele stanowisk pozwala na posiadanie tej bezpośredniej wiedzy. 
Dowód na rozpoczęcie 11.3. 
Wszyscy bardzo doceniamy twoją pracę. Kontynuuj tę dobrą walkę. Przepływ informacji jest 
niezbędny. 
Niech Bóg Cię błogosławi. 
 
26  
Jedynym Rozwiązaniem Jest Wojsko 
Anonymous 1 listopada 2017 r. - 06:41:54  
Pomyślcie o tym w logiczny sposób.  
Jedynym rozwiązaniem jest pełna kontrola nad wojskiem. Zapiszcie to i rozpowszechniajcie (gdy 
tylko 11.3 zostanie zweryfikowane jako pierwszy znacznik). 
Największy, zaawansowany zrzut na Pol. 
 
27  
Nie Wszystko Można Ujawnić  
Anonymous 1 listopada 2017 r. - 06:56:06  
Nie wszystko można ujawnić publicznie, ponieważ występuje bardzo dużo powiązań z 
zagranicznymi głowami państw. Wiele zostanie ujawnione, bo chcemy przejrzystości, ale nie takim 
kosztem, z którego nie będziemy w stanie się otrząsnąć.  
 
28  
Kolejne Elementy Układanki 
Anonymous 1 listopada 2017 r. - 06:59:01  
Anonymous 1 listopada 2017 r. - 06:48:01  
>>147441102  
> Co musi zostać wykonane, aby możliwe było zaangażowanie MI [Military Intelligence, czyli 
Wywiad Wojskowy - przyp. tłum.] zamiast innych 3-literowych agencji. W latach 50. i 60. 
dwudziestego wieku, wojska federalne oraz sfederalizowane siły Gwardii Narodowej, przy udziale 
personelu z wywiadu wojskowego, zostały wysłane na pomoc w utrzymaniu integralności szkół na 
południu oraz aby rozwiązać problem zamieszek w Detroit w 1967 roku, jak i również w innych 
miastach rok później, które wywiązały się w wyniku zabójstwa Dr. Martina Luthera Kinga Jr. Przez 
cały ten okres, jednostki wywiadu wojskowego gromadziły dane na temat Amerykanów, którzy byli 
podejrzewani o udział w działaniach wywrotowych. Pod koniec lat 60. dwudziestego wieku, 
Pentagon zgromadził dane osobowe ponad 100 000 aktywnych politycznie Amerykanów, w celu 
stłumienia praw obywatelskich oraz demonstracji przeciwko wojnie w Wietnamie, a także w celu 
zdyskredytowania protestujących. Armia wykorzystała 1500 agentów ubranych jak cywile, aby 
przyglądali się demonstracjom, infiltrowali organizacje oraz szerzyli dezinformację. Według jednego 



z raportów, armia miała co najmniej jednego obserwatora na każdej demonstracji, w której brało 
udział więcej niż dwadzieścia osób.

Działania armii zostały podsumowane przez senatora Sama Ervina: „Pod pretekstem 
przewidywania i zapobiegania zamieszkom, które mogą rozwinąć się poza kontrolą państwa i władz 
lokalnych, agenci armii zostali rozmieszczeni na terenie całego kraju, w celu szpiegowania i 
nadzorowania sposobów, w jaki populacja cywilna wyrażała swoje opinie na temat polityki rządu. 
Działali oni w kościołach, na kampusach, w salach lekcyjnych oraz na spotkaniach publicznych i 
robili notatki, nagrywali oraz fotografowali ludzi, których myśli, słowa lub czyny nie były zgodne z 
polityką rządu. Obejmowało to duchownych, redaktorów, osoby zajmujące stanowiska publiczne 
oraz wszystkich innych, którzy sympatyzowali z dysydentami.

http://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6053&context=lalrev

> Hahahaha, Trump zlecił MI [Military Intelligence, czyli Wywiad Wojskowy - przyp. tłum.] infiltrację 
Antify oraz wszystkich rozłamowych rządów lokalnych.

Zawsze 5 kroków przed innymi!

Oby to była prawda.

>> 147450119

Dobra robota. Kolejne elementy układanki. 
 
29  
W Korei Północnej Nie Rządzi Kim  
Anonymous 1 listopada 2017 r. - 07:13:10  
Niektóre rzeczy muszą pozostać tajne do samego końca. Tak naprawdę, w NK [North Korea, czyli 
Korea Północna - przyp. tłum.] nie rządzi Kim i jest on tylko aktorem na scenie. Kim zatem jest 
reżyser? Prawda zabrzmiałaby tak oburzająco, że większość Amerykanów wyszłoby na ulicę, 
mielibyśmy bunt, zaprzeczenie prawdziwych informacji, itp. 
Sieci pedofilów są rozpracowywane i demontowane.

Uprowadzenia dzieci w celu wykorzystania ich do satanistycznych rytuałów (tj. Haiti i inne kraje 
trzeciego świata) zostały wstrzymane (jednakże nie zakończą się, dopóki odpowiednie osoby nie 
wylądują w więzieniu).

Każdego dnia modlimy się o Boże przewodnictwo i wskazówki, ponieważ stawiamy czoła czystemu 
złu.  
 
30  
Biały Dom jest Pełen Pułapek  
Anonymous 1 listopada 2017 r. - 07:25:22

Czy wierzycie w to, że urządzenie zostało umieszczone gdzieś w WH [White House, czyli Biały 
Dom - przyp. tłum.], które mogłoby faktycznie wyrządzić krzywdę komukolwiek w pomieszczeniu i 
nie zostałoby wykryte?

Czysta fantazja, czyż nie?



Po wybraniu Trumpa na prezydenta, nie możecie sobie nawet wyobrazić kroków, jakie zostały 
podjęte przed oddaniem władzy, które miały zapewnić bezpieczeństwo i kontrolę w przyszłości.

Kiedy zostało ogłoszone, że Trump Jr zrezygnował z ochrony SS [Secret Service, czyli Tajna Służba 
- przyp. tłum.]?

Dlaczego miałby podejmować tak ogromne ryzyko, biorąc pod uwagę to, o czym wiemy?

Mogę zapewnić wskazówki, ale nie mogę podać zbyt wielu danych o wysokim stopniu tajności.

Te słowa kluczowe i pytania są sformułowane w taki sposób, aby ograniczyć działanie programów 
do wykrywania, które nieustannie analizują dane, a następnie przekazują do terminali ‘Z’ w celu 
oceny. Wyobraźcie sobie xkeysc na sterydach. 
 
31  
Światowy Pat 
Anonymous 1 listopada 2017 - 07:38:23  
Światowy pat. 
Wszyscy mamy jakieś haki na siebie nawzajem. 
Jest to jeden z powodów skutkujący faktem, że niektóre rzeczy związane z obcymi głowami państw 
pozostaną tajne (nie wszystkie).

Jesteśmy w jednym z najważniejszych momentów w historii naszego kraju. Trump i inni pracują nad 
tym, aby balansować standardowe „robimy dobrze dla Ameryki” (w celu zyskania poparcia zwykłych 
ludzi), przy jednoczesnej pracy nad oczyszczaniem naszego rządu i usuwaniem złych postaci, które 
są bardzo dobrze zakamuflowane. Mamy tutaj do czynienia z tak ogromną ilością szantażu i 
ciągnięcia za sznurki, że musimy je odciąć, aby naprawdę zyskać władzę przyznaną nam przez 
Patriotów i ciężko pracujących ludzi tego wspaniałego kraju. 
 
32  
Sytuacja Przyjmuje Nowy Obrót 
Anonymous 1 listopada 2017 r. - 07:44:10 
Może będzie to trwało jeden dzień, ale na pewno nie będzie to powolne. Pierwsza fala będzie 
szybka i znacząca. Natychmiastowo wyślę to sygnał do innych i zobaczycie jak sytuacja przyjmuje 
nowy obrót (nawet MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.] nie będą w 
stanie tego ukryć i możecie być pewni, że niektórzy trafią do wiezienia za bycie agentami pod 
głęboką przykrywką). 
 
33  
Q na Temat Poświęconego, Lecz Niezmarnowanego Czasu 
Anonymous 1 listopada 2017 r. - 07:51:49 
Mam nadzieję, że mój czas spędzony tutaj nie został zmarnowany. 
Zauważcie, że w tym wątku mamy też kilka wabików. Jest ku temu powód. Wszystko jest 
monitorowane, rejestrowane oraz analizowane w celu uniknięcia zaśmiecenia. 
Dbajcie o siebie i niech Bóg wam błogosławi. 
 



34  
Odprawa Q dla Patriotów 
Anonymous 2 listopada 2017 - 03:56:16 
Odprawa Q dla Patriotów

Moi bracia Amerykanie, w ciągu kilku następnych dni na pewno zdacie sobie sprawę, że odbieramy 
nasz wspaniały kraj (ziemię ludzi wolnych) złym tyranom, którzy chcą wyrządzić nam krzywdę i 
zniszczyć ostatni bastion błyszczącego światła. Na rozkaz POTUSa, zainicjowaliśmy pewne 
zabezpieczenia, mające uchronić ogół społeczeństwa przed efektami ubocznymi, które wynikną w 
dniu 11.3, po ogłoszeniu aresztowania Pana J. Podesta (działania można podjąć w dniu 11.4). 
Potwierdzenie (publiczne) tego, co się dzieje, zostanie następnie ogłoszone i nie zostanie ono 
otwarcie zaakceptowane. Zamieszki zostaną zorganizowane na szeroką skalę, aby zapobiec 
aresztowaniu i schwytaniu większej ilości urzędników państwowych wysokiej rangi. Na rozkaz 
POTUSa, wprowadzony zostanie stan tymczasowej kontroli wojskowej i przeprowadzone zostaną 
operacje oddziałów specjalnych. Zorganizowano także fałszywe wycieki informacji, aby 
powstrzymać kilka osób przed ucieczką z USA, w celu uniknięcia potrzeby ekstradycji i 
angażowania stron zewnętrznych. Możecie być pewni, że bezpieczeństwo i dobrostan każdego 
mężczyzny, kobiety i dziecka tego kraju zostaną w pełni zapewnione. Jednakże, nastoje w naszym 
kraju będą niestety podzielone, ponieważ wielu dało się nabrać na skorumpowaną narrację sił zła, 
która od dawna jest transmitowana na szeroką skalę. W trakcie tych wydarzeń, zainicjujemy System 
Nadawania Awaryjnego, aby zapewnić wszystkim obywatelom bezpośredni przekaz informacji 
(unikając fake news [Fałszywe Informacje - przyp. tłum.]). Organizacje oraz/lub osoby, które będą 
chciały wyrządzić nam krzywdę w tym wrażliwym czasie, będą musiały zmierzyć się z nasza 
błyskawiczną furią – pewne przepisy i prawa zostały wstępnie zniesione, aby zapewnić naszej 
wspaniałej armii niezbędne upoważnienia do zorganizowania i przeprowadzenia tych operacji (w 
kraju i za granicą).

35  
POTUS Zabezpieczony i Chroniony  
Anonymous 2 listopada 2017 - 03:56:38
POTUS będzie dobrze zabezpieczony/chroniony na AF1 [Air Force 1, czyli Samolot Prezydenta 
USA - przyp. tłum.] oraz za granicą (konkretne lokalizacje są utajnione), w trakcie przeprowadzania 
tych operacji, ze względu na ich charakter. Już czas odzyskać nasz kraj i uczynić Amerykę znów 
wielką. Zasalutujmy i módlmy się za odważnych mężczyzn i kobiety w mundurach, którzy podejmą 
się tego zadania, aby przynieść pokój, jedność i oddać władzę ludowi.
 
Mamy nadzieję, że ta wiadomość dotrze do wystarczającej liczby osób, aby wywrzeć znaczący 
wpływ. Nie możemy jeszcze nadać tej wiadomości standardowymi metodami przekazu, ze względu 
na powody, które na pewno wszyscy tutaj rozumieją. Skupcie się na pytaniach z poprzedniego 
wątku (wątków) i zachowajcie spokój, bo główne cele znajdują się w obrębie DC oraz na 
najwyższych szczeblach władzy (po obu stronach). Ludzie, którzy wyjdą na ulicę zostaną szybko 
zneutralizowani. Szukajcie więcej fałszywych znaków - bądźcie czujni i gotowi, a przede wszystkim 
módlcie się.

 „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest."



Niech Bóg błogosławi braci Amerykanów.
4,10,20

36
Wywiad Wojskowy  
Anonymous 2 listopada 2017 - 5:54:52
Wywiad wojskowy. 
Bez udziału mediów. 
Bez przecieków. 
Ilu generałów MI [Military Intelligence, czyli Wywiad Wojskowy - przyp. tłum.] przebywało w WH 
[White House, czyli Biały Dom - przyp. tłum.] w ciągu ostatnich 30 dni?  
Skupcie uwagę na Flynnie. 
Jego przeszłości i potencjalnej roli. 
Jaki jest wspólny mianownik w zakresie przeszłości osób otaczających POTUSa?  
Dlaczego Soros przekazał większość swoich „publicznych” funduszy do NPO [organizacja Non-
Profit - przyp. tłum.]?  
Dlaczego to ma znaczenie?  
Kto bardzo dużo zawdzięcza bardzo złym postaciom?  
Jak ona może spłacić swój dług, skoro zaciągnęła go z założeniem wygrania wyborów. 
Jakie płatności gotówkowe zostały dokonane przez BO [Barack Obama - przyp. tłum.] na rzecz 
obcych państw oraz/lub organizacji w trakcie 90 ostatnich dni jego prezydentury?  
Jaki fundusz łapówkarski AG [Attorney General, czyli Prokurator Generalny - przyp. tłum.] Sessions 
wyeliminował (poprzez DOJ [Department of Justice, czyli Departament Sprawiedliwości - przyp. 
tłum.])?  
W jaki sposób Soros, Obama, Clinton, Holder, Lynch itp. uzyskują zarobki na poziomie wielu 
milionów dolarów (zwykle w ciągu jednego roku podatkowego). 
Co zostało wynegocjowane pomiędzy BC [Bill Clinton - przyp. tłum.] a Lynchem w trakcie 
niesławnego spotkania na płycie lotniska?  
Pamiętajcie - w tamtym okresie wszyscy przewidywali, że to HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. 
tłum.] wygra wybory. 
Co jeśli to czarodzieje i czarnoksiężnicy byli informatorami, którzy dali cynk lokalnemu reportowi, że 
dojdzie do tego nieplanowanego przystanku w podróży?  
Co jeśli to NSA na osobiste zlecenie Adm R [Admirał Rogers - przyp. tłum.] specjalnie dokonało złej 
kategoryzacji tego spotkania i zarejestrowało je pod fałszywą tożsamością, aby uniemożliwić złym 
postaciom zorientowanie się w sytuacji i zapewnieniu ich, że wszystko przebiega według ich planu _ 
bez jakichkolwiek rejestrów. 
Co tak naprawdę wydarzyło się, gdy czarodzieje i czarnoksiężnicy ujawnili, co na nich mają?  
Czy Comey został zmuszony do wyjścia przed szereg zaraz po tych wydarzeniach, a nie z własnej 
woli?  
Czy nie stało się to przed samymi wyborami, przez co wiadomo było, że wzbudzi to podejrzenia?  
To tylko kawałki układanki, a całość nie mieści się w głowie i na pewno bylibyście zszokowani. 
Jeśli Trump przegrałby, jeśli ponieślibyśmy klęskę, a HRC przejęłaby władze, wtedy jako prawdziwi  
Patrioci byliśmy gotowi na nieprawdopodobne rzeczy (wyciekło to wewnętrznie i uniemożliwiło 
przekręt z ponownym przeliczeniem głosów delegatów, dzięki czemu BO [Barack Obama - przyp. 
tłum.] nie mógł twierdzić, że doszło do oszustwa). 



Musicie kopać jeszcze głębiej – brakuje jeszcze kilku kluczowych elementów, aby można było 
ułożyć całą układankę. 
Wykorzystanie wojska to jedyna możliwość. Wszystko inne jest skorumpowane i nieuczciwe. 
Uważajcie na siebie i módlcie się za tych, którzy narażają się, aby chronić i służyć naszemu 
wspaniałemu krajowi.

37
Prawdziwi Patrioci 
Anonymous 2 listopada 2017 - 5:57:23 
Oni są prawdziwymi patriotami. Nigdy im tego nie zapomnimy. Niech nadchodzące dni zostaną 
zapamiętane w historii naszego kraju jako czas, w którym walczyliśmy o odzyskanie republiki z rąk 
tych podłych, złych postaci, które tak długo poświęcały dobrych ludzi tej ziemi dla własnych 
korzyści. 
Walczcie w tej ważnej sprawie. 
NIECH SPRAWIEDLIWOŚCI STANIE SIĘ ZADOŚĆ.

38  
Cisza Przed Burzą  
Anonymous 2 listopada 2017 - 06:48:52  
Cztery lotniskowce, wraz z eskortą na Pacyfiku?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Czy ma to nas zabezpieczyć przed wrogimi działaniami ze strony innych państw podczas tego 
newralgicznego czasu? Rosja/Chiny?  
A może to wszystko z powodu NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.]? Lub 
wszystkich trzech powyższych. 
Pomyślcie logicznie o okresie czasu, w którym to wszystko się dzieje. 
Zwróćcie  uwagę na zwiększony ruch wojska.
Od jutra skupcie się na aktywacji NG [National Guard, czyli Gwardia Narodowa - przyp. tłum.]. 
Zwróćcie także uwagę na fałszywe znaki.  
Podążajcie śladem Humy. 
Przygotujcie wiadomości uspokajające innych, opierające się na informacjach, które zostały tu 
umieszczone, aby możliwe było rozprzestrzenienie tego na różnych platformach.

Cisza przed burzą.

39  
Obama w Korei Północnej 
Anonymous 2 listopada 2017 - 07:14:27  
Czy zszokowałaby was informacja, że BO [Barack Obama - przyp. tłum.] był w NK [North Korea, 
czyli Korea Północna - przyp. tłum.] i być może jest tam także teraz?  
Dlaczego jego administracja tak mało zrobiła w kwestii spowolnienia rozwoju ich zdolności 
nuklearnych i rakietowych?  
Kto zapewnia NK wywiadowcze dane strategiczne? Iran?  
Jaką umowę zawarto z Iranem w czasie administracji BO?  
Dlaczego ta umowa została objęta klasyfikacją typu ściśle tajne?  
Dlaczego Kongres nie został o niej powiadomiony?  



Dlaczego zaraz po zakończeniu prezydentury BO, NK nagle zaczęła dysponować bronią nuklearną 
oraz technologią miniaturyzacji ładunków nuklearnych, umożliwiającą atak na USA?  
Dlaczego NSA, CIA, DI [Defence Intelligence, czyli Wywiad Obronny – przyp. tłum.] itp. wcześniej 
twierdzili, że NK nie będzie dysponować taką technologią co najmniej przez najbliższe 5 lat 
(przewidywania z 2016 roku). 
Dlaczego to wszystko jest tak bardzo istotne i co wam to mówi?  
Rzadko można trafić na tak duże elementy układanki.

40  
Donald J Trump 
Anonymous 2 listopada 2017 - 07:18:35  
4,10,20  
A,b,c,d,e......

41  
Zapadnięcie się Góry w Korei Północnej 
Anonymous 2 listopada 2017 - 07:47:47  
Cóż za zbieg okoliczności, że zapadła się góra, w której NK [North Korea, czyli Korea Północna - 
przyp. tłum.] przechowywała broń nuklearną i wykonywała testy. Niewiarygodne wyczucie czasu. 
Zastanawiam się, czy kluczowe materiały, a także naukowcy, tj. twórcy bomb, byli w środku, gdy to 
nastąpiło. Co zastanawiające, żadna z dużych agencji informacyjnych nie podejrzewa, że mieliśmy 
z tym coś wspólnego. Cieszcie się okruchami.

42  
Służymy Prezydentowi DJT  
Anonymous 2 listopada 2017 - 07:54:29  
Służymy ku zadowoleniu Prezydenta. DJT [Donald J Trump –przyp. tłum.]

43  
Okruchy Nie Mają Straszyć 
Anonymous 2 listopada 2017 - 08:01:46  
Pojawiające się okruchy nie mają na celu nikogo straszyć, a jedynie zapewniać informacje. Wszelki 
opór zostanie szybko wyeliminowany. Głównym celem jest usunięcie złych postaci, które są 
zamaskowane i głęboko zakorzenione w naszym rządzie federalnym (przeszłym i obecnym), jak i 
również innych rządach. Po prostu starajcie się być czujni – zapewnione zostaną specjalne numery 
telefonów na wypadek, gdy będziecie świadkiem powstania lub innej przemocy domowej (oprócz 
911). Jeśli zobaczycie gdzieś wojsko to pamiętajcie, że służy ono waszej ochronie, a także 
demonstruje naszą determinację. Jutro szukajcie potwierdzenia.



44  
Obserwujcie POTUSa na Twitterze  
Anonymous 2 listopada 2017 - 08:06:41  
Zanim POTUS wyjedzie w piątek, wyśle on ważną wiadomość za pośrednictwem Twittera.  
Niech Bóg błogosławi.

45  
Podążajcie Śladem Humy Abedin 
Anonymous 2 listopada 2017 - 17:36:31  
Podążajcie Śladem Humy. 
Jakie informacje dotyczące Humy zostały właśnie opublikowane?  
Jakie zadanie HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.] powierzyła Humie w zakresie Tajnych 
oznaczeń?  
Dlaczego ta historia wyciekła właśnie teraz?  
Jakie ma to znaczenie?

Dlaczego Donna szuka schronienia?  
Czy zawarto jakąś umowę w zamian za coś istotnego?  
Kto zawarł tę umowę?  
Czy zależy nam na Donnie lub na tych, którzy kazali jej złamać prawo?  
Dlaczego to wszystko wycieka, zamiast przeprowadzenia prywatnego procesu karnego?  
Kto próbuje zmienić narrację i załagodzić działania, które będą miały miejsce w ten weekend?

46  
Obama i Uranium One  
Anonymous 2 listopada 2017 - 17:57:19  
Dlaczego informacje dotycząca BO [Barack Obama - przyp. tłum.],  U1 [Uranium One – przyp. 
tłum.] oraz pozwolenia na eksport z Kanady do UE są tak ważne?
Gdzie obecnie znajduje się BO?  
Czy BO oraz/lub jego administracja kiedykolwiek złożyli fałszywe oświadczenia, że firma U1 nigdy 
nie będzie mogła eksportować z USA?  
Kto złożył te oświadczenia?  
Komu oni podlegali?  
Dlaczego ma to znaczenie?

Ogół społeczeństwa otrzymał tylko mały wycinek (tj. próbkę) – możecie być pewni, że inni mają 
wszystko (w 100% możliwe do udowodnienia i niemożliwe do obalenia). 
Dlaczego ma to znaczenie?  
Kto kontroluje narrację?  
Dlaczego lewicowe organizacje zaczynają informować o korupcji DNC [Democratic National 
Committee, czyli Krajowy Komitet Partii Demokratycznej – przyp. tłum.]/D [Demokraci – przyp. 
tłum.]?  
Czy CIA dysponuje agentami w MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. 
tłum.]?  
Co się stanie, gdy ich tożsamość zostanie odkryta?  
Co się stanie, gdy odkryte zostaną powiązana z kadrą zarządzającą?  



Co to wszystko ma wspólnego z „wyciekami”?  
Co jeśli można udowodnić, że doniesienia dziennikarskie niepodparte żadnymi źródłami 
(wymyślone) celowo były publikowane (i zatwierdzone)?  
Ten robaczywy tunel sięga bardzo głęboko.

47  
Ułóż Całą Układankę  
Anonymous 2 listopada 2017 - 18:08:46  
Możesz ułożyć całą układankę wyłącznie na podstawie zadanych pytań. 
Bądź czujny dzisiaj i spodziewaj się  fałszywych znaków. 
Czy ktoś jeszcze zauważył ten dziwny zbieg okoliczności, że do ataku terrorystycznego dochodzi 
zawsze wtedy, gdy w mediach pojawiają się informacje szkodliwe dla D [Demokraci – przyp. tłum.]?  
Jak to nazwać?  
Dlaczego wojsko jest tutaj istotne?  
BO [Barack Obama - przyp. tłum.] nie pozwolił wojsku na zniszczenie ISIS - dlaczego?  
Jak powstał ISIS?  
Kiedy?  
Dlaczego POTUSowi udało się osiągnąć tak duży postęp w tak krótkim czasie jego Prezydentury?  
Alicja i Kraina Czarów.

48  
Jakim Stopniem Tajności Dysponuje Q  
Anonymous 2 listopada 2017 - 18:44:30 
Jakim Stopniem Tajności Dysponuje Q?  
Która wskazówka ma do tego zastosowanie?  
Może DOE [Department of Energy, czyli Departament Energii – przyp. tłum.]?  
Kto miałby haki na U1 [Uranium One – przyp. tłum.]?  
Czy „Q” oznacza pracę w DOE?
Nie.
Czy to oznacza, że osoba dostarczająca takie informacje dysponuje najwyższym poziomem 
bezpieczeństwa we wszystkich departamentach?
Dlaczego ma to znaczenie?

(Maj 2010 roku) BO [Barack Obama - przyp. tłum.] powiedział: „Zgodnie z Artykułem 123 Ustawy o 
Energii Atomowej z 1954 roku, Rosja powinna być postrzegana jako sojuszniczy partner”, zaraz po 
tym jak zgodził się na umowę w sprawie redukcji broni jądrowych oraz udzielenie pomocy Iranowi.
Kto jest wrogiem?
Co w kółko powtarzają wszyscy D [Demokraci – przyp. tłum.]?
Kim dla nas jest Rosja?
Co tak naprawdę dał nam reset relacji z Rosją?
Czy zapewniło to pozwolenie/drogę do sfinalizowania transakcji U1 [Uranium One – przyp. tłum.]?
Dlaczego premier Kanady ma tak duże znaczenie?
Oni nigdy nie sądzili, że przegrają.
Cisza przed burzą.



49
Senator Grassley i Uranium One
Anonymous 2 listopada 2017 - 18:54:59
Podążajcie śladem Senatora Grassley.
Co zaczęło obowiązywać od tego tygodnia?
Co zauważyliście?
Dlaczego Senator Grassley (to tylko jeden przykład) ma przydzieloną większą ochronę niż 
zazwyczaj?
Dlaczego Grassley i inni zostali przeniesieni  w bezpieczne miejsce?
Kiedy to się zaczęło?
Co niestandardowego wydarzyło się w tym tygodniu?
Informator FBI w sprawie U1 [Uranium One – przyp. tłum.].
Czy miały miejsce tajne sesje?
W jaki sposób można to zweryfikować?
Co musi zostać zgłoszone, nawet jeśli odbywa się w kategoriach „Tajemnic Państwowych”?
Jest to nazwa rozpoznawana na całym świecie.
Alicja i Kraina Czarów.

50
Jakim Sposobem NK i Iran Zdobyły Uran
Anonymous 2 listopada 2017 - 19:06:58
DUŻY ZRZUT INFORMACJI:
W jaki sposób NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.] zdobyła uran?
W jaki sposób Iran zdobył uran?
Dlaczego BO [Barack Obama - przyp. tłum.] wysłał miliardy (gotówką i przelewami) do Iranu?
Do czego potrzebna była gotówka?
Czy cała sprawa z zakładnikiem to była tylko przykrywka?
W jakim celu?
Czy jakakolwiek część gotówki mogła zostać przekazana innym osobom?
Ile samolotów transportowało gotówkę do Iranu?
Czy wszystkie wylądowały w Iranie?
Czy wszystkie wylądowały w tej samej lokalizacji?
Dlaczego to ma znaczenie?
Kto kontroluje NK?
Kto tak naprawdę kontroluje NK?
Nie myślcie o jednej osobie.
Pomyślcie o potężnym podmiocie.
Dlaczego jest to takie ważne?
Dlaczego wojny są takie ważne?
Kto na nich korzysta?
Do czego miał zastosowanie zakładnik?
Kto może być szantażowany i kontrolowany przez NK posiadającą zminiaturyzowaną broń 
nuklearną?
Gdzie DZISIAJ przebywa BO?
Gdzie jest VJ [Valerie Jarrett - przyp. tłum.]?
Alicja i Kraina Czarów



51  
Słyszymy Was 
Anonymous 2 listopada 2017 - 19:12:06  
Anonymous 2 listopada 2017 - 19:06:03  
 
1509645963585.png  
Patrzyłem jak społeczeństwo jest skutecznie uzależniane od msm [Mainstream Media, czyli media 
głównego nurtu - przyp. tłum.], aplikacji, mediów społecznościowych, gier, muzyki i całej tej 
propagandy, a gdy próbujesz otworzyć komuś oczy. Ty. jesteś. uciszany. robią z Ciebie idiotę, 
osłabiają, wykształcają w Tobie bierność i głupotę poprzez jedzenie i inne uzależnienia. dosłownie 
jak cielę tuczone do gotowości na rzeź. 
 
Przy całej tej propagandzie dotyczącej rasy i możliwości afery ‘pizzagate’, zacząłem mieć myśli 
samobójcze, bo nie mogę znieść tego, że inni nie są w stanie otworzyć oczu, że są tak bardzo 
zmanipulowani. 
 
Z całego serca mam nadzieję, że Trump dotrzyma obietnicy maga [Make America Great Again, czyli 
Uczyńmy Amerykę Znów Wielką – przyp. tłum.] oraz że oczyści to bagno. Zastanawiałem się, czy 
nie zaciągnąć się do zielonego korpusu marynarki wojennej, bo chciałbym służyć pod administracją 
Trumpa, jeśli on naprawdę oczyszcza to bagno (spróbuje się zaciągnąć, chociaż obecnie nie ma 
wolnych miejsc w tym korpusie). Mam nadzieję, że to o czym mówi OPanon jest prawdą. Będę się 
modlił za OPanona i wszystkich tych, którzy ryzykują życiem, o bezpieczeństwo dla nich oraz o 
Boże przewodnictwo. Będę się także modlił, aby wszystko to co mówi okazało się prawdą, jak i 
również o duchowe wsparcie dla Trumpa oraz jego bezwzględne bezpieczeństwo w tym trudnym 
czasie. Układanka zaczyna dla mnie przybierać pełną formę. Jeśli to wszystko jest prawdą, to 
ludzie, którzy z nim pracują są absolutnymi geniuszami, ponieważ nigdy nie myślałem, że jest 
jakikolwiek sposób na pokonanie potwora korupcji, który opanował nasz wspaniały kraj. 
>> 147642589  
Drogi Patrioto. 
Słyszymy Cię. 
Słyszymy wszystkich Amerykanów takich jak ty. 
Nadszedł czas, aby odzyskać nasz wspaniały kraj.  
Ten czas nadszedł.  
Możecie być pewni, że POTUS jest wspierany przez najwspanialszych ludzi na świecie, którzy są 
całkowicie oddani naszej sprawie wyeliminowania zła i korupcji z USA/całego świata. 
Odnajdźcie  spokój. 
Bóg jest z nami. 
Niech Bóg was błogosławi i uważajcie na siebie. 
- WH [White House, czyli Biały Dom - przyp. tłum.] 
 



52  
Majątek Baracka Obamy 
Anonymous 2 listopada 2017 - 19:27:23  
Przejrzyjcie ujawnione informacje na temat finansów BO [Barack Obama - przyp. tłum.], które 
przestawił przed kampanią wyborczą D [Demokraci – przyp. tłum.]. 
Ile wynosi roczna pensja urzędującego Prezydenta USA?  
Jaki dom(y) kupił właśnie BO?  
Ile to kosztowało?  
Jak wam się to kalkuluje?  
Jaki jest majątek Pelosi?  
Jak wam się to kalkuluje?  
Czym jest Instytut imienia Johna M [McCain - przyp. tłum.]?  
Czy zauważyliście podobieństwa związane z CF [Clinton Foundation, czyli Fundacja Clintonów - 
przyp. tłum.]?  
Gdzie John M. został poddany operacji?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Jakiej operacji rzekomo został poddany?  
Ile dni minęło, zanim wrócił do Kongresu i zasiadł do swojego panelu głosowania?  
Jakim majątkiem dysponuje John M. [McCain - przyp. tłum.]?  
Jak wam się to kalkuluje?  
Jaki jest majątek MW [Maxine Waters - przyp. tłum.]?  
Jak wam się to kalkuluje?  
Możecie zadać sobie to pytanie w odniesieniu do większości D [Demokraci – przyp. tłum.] i wielu R 
[Republikanie – przyp. tłum.]. 
O czym tak naprawdę mówimy używając słowa bagno?  
Co można sobie kupić za pieniądze?  
Alicja i Kraina Czarów. 
 
53  
Korupcyjne Fundacje a IRS 
Anonymous 2 listopada 2017 - 19:36:25  
Spróbujcie wymienić sobie wszystkich, którzy mają jakieś fundacje. 
Dlaczego ma to znaczenie?  
W jaki sposób darowizny można wykorzystać na cele osobiste?  
Przeanalizujcie dokumenty związane z fundacjami. 
Do kogo należy obowiązek nadzorowania tego wszystkiego?  
IRS [Internal Revenue Service, czyli Urząd Podatkowy USA – przyp. tłum.]?  
Skorumpowany?  
Motywowany politycznie?  
Korupcja w naszym kraju (i większości innych) sięga tak głęboko, że jest TYLKO JEDNO 
ROZWIĄZANIE. 
Alicja i Kraina Czarów. 
 



54  
Księga Jeremiasza 29:11  
Anonymous 2 listopada 2017 - 19:39:41  
 
„Gdyż ja znam myśli, które mam o was” mówi PAN, “myśli o pokoju, a nie o utrapieniu, aby 
zapewnić wam koniec, jakiego oczekujecie”.  
 
55  
Zwróćcie Uwagę na Twitter  
Anonymous 2 listopada 2017 - 19:44:21  
Zauważcie, co jest na Twitterze: 
Cytat: „Moi drodzy Amerykanie, Burza nadciąga.......” 
Boże błogosław. 
 
56  
Huma Abedin i Bractwo Muzułmańskie  
Anonymous 2 listopada 2017 - 21:39:22  
http://thehill.com/blogs/pundits-blog/presidential-campaign/292310-huma-abedins-ties-to-the-
muslim-brotherhood  
Kampania Clinton po raz kolejny próbuje zamieść pod dywan ważne pytania dotyczące ich 
doradczyni Humy Abedin, powiązań jej rodziny z Bractwem Muzułmańskim oraz Arabią Saudyjską, 
a także jej roli w coraz bardziej wstrząsającej aferze emailowej Clinton. 
Jej matka, Saleha Abedin, zasiada w Radzie Prezydenckiej islamskiej organizacji o nazwie 
„International Islamic Council for Da’wa and Relief”, której szefem jest lider Bractwa 
Muzułmańskiego - szejk Jusuf al-Kardawi. 
 
Uznając, że takie więzi mogą być obraźliwe dla wyborców zaniepokojonych przyszłymi atakami 
terrorystycznymi przez radykalnych muzułmanów, którzy wyznają lojalność wobec prawa szariatu, 
kampania Clinton starała się w poniedziałek zbagatelizować zaangażowanie pani Abedin w zakresie 
Bractwa Muzułmańskiego. 
 
Grupa o nazwie Media Matters, która jest tak naprawdę tubą Clinton, przewidywalnie stwierdziła, iż 
„nie ma dowodów” na to, że pani Abedin lub jej rodzina mieli powiązania z Bractwem 
Muzułmańskim, a pracownicy kampanii Trumpa, którzy mówili o tych więzach są oczywiście tylko 
fanami teorii spiskowych.  
 
W celu obalenia przedstawionych dowodów, Media Matters odsyła do „sprawdzonego” materiału 
portalu Snopes.com, który jako jedyne swoje źródło wskazuje…  Senatora Johna McCain. Tak – 
tego samego Johna McCain, który spotkał się z libijskim przywódcą bojówek Abdelkarimem 
Belhajem, czyli znanym współpracownikiem Al-Kaidy i powitał go mówiąc „mój bohaterze” podczas 
wizyty w Bengazi w 2011 roku. 
 



57  
Bractwo Muzułmańskie Infiltruje Rząd USA  
Anonymous 2 listopada 2017 - 21:39:38  
W 2012 roku, Senator McCain i inni stanowczo skrytykowali kongresmenkę Michele Bachmann, gdy 
wraz z czterema członkami Stałego Komitetu Wywiadu oraz Komitetu Sądownictwa Izby 
Reprezentantów, ujęli Panią Abedin w piśmie wysłanym do Generalnych Inspektorów Departamentu 
Obrony, Departamentu Stanu, Departamentu Sprawiedliwości, Departamentu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Biura Dyrektora Wywiadu, w którym ostrzegali przed infiltracją rządu USA przez 
Bractwo Muzułmańskie. 
 
Dlaczego ma to znaczenie?  
Kto odbył tajną podróż do SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.]?  
Dlaczego niezbędne było spotkanie w cztery oczy i nie wystarczyło połączenie telefoniczne?  
Alicja i Kraina Czarów. 
 
58  
Bractwo Muzułmańskie (kontynuacja) 
Anonymous 2 listopada 2017 - 21:40:27  
 
Huma Abedin i Bractwo Muzułmańskie  
Anonymous 2 listopada 2017 - 21:39:22  
 
http://thehill.com/blogs/pundits-blog/presidential-campaign/292310-huma-abedins-ties-to-the-
muslim-brotherhood  
Kampania Clinton po raz kolejny próbuje zamieść pod dywan ważne pytania dotyczące ich 
doradczyni Humy Abedin, powiązań jej rodziny z Bractwem Muzułmańskim oraz Arabią Saudyjską, 
a także jej roli w coraz bardziej wstrząsającej aferze emailowej Clinton. 
Jej matka, Saleha Abedin, zasiada w Radzie Prezydenckiej islamskiej organizacji o nazwie 
„International Islamic Council for Da’wa and Relief”, której szefem jest lider Bractwa 
Muzułmańskiego - szejk Jusuf al-Kardawi. 
 
Uznając, że takie więzi mogą być obraźliwe dla wyborców zaniepokojonych przyszłymi atakami 
terrorystycznymi przez radykalnych muzułmanów, którzy wyznają lojalność wobec prawa szariatu, 
kampania Clinton starała się w poniedziałek zbagatelizować zaangażowanie pani Abedin w zakresie 
Bractwa Muzułmańskiego. 
 
Grupa o nazwie Media Matters, która jest tak naprawdę tubą Clinton, przewidywalnie stwierdziła, iż 
„nie ma dowodów” na to, że pani Abedin lub jej rodzina mieli powiązania z Bractwem 
Muzułmańskim, a pracownicy kampanii Trumpa, którzy mówili o tych więzach są oczywiście tylko 
fanami teorii spiskowych.  
 
W celu obalenia przedstawionych dowodów, Media Matters odsyła do „sprawdzonego” materiału 
portalu Snopes.com, który jako jedyne swoje źródło wskazuje…  Senatora Johna McCain. Tak – 
tego samego Johna McCain, który spotkał się z libijskim przywódcą bojówek Abdelkarimem 
Belhajem, czyli znanym współpracownikiem Al-Kaidy i powitał go mówiąc „mój bohaterze” podczas 
wizyty w Bengazi w 2011 roku. 



>> 147661217  
 
W 2012 roku, Senator McCain i inni stanowczo skrytykowali kongresmenkę Michele Bachmann, gdy 
wraz z czterema członkami Stałego Komitetu Wywiadu oraz Komitetu Sądownictwa Izby 
Reprezentantów, ujęli Panią Abedin w piśmie wysłanym do Generalnych Inspektorów Departamentu 
Obrony, Departamentu Stanu, Departamentu Sprawiedliwości, Departamentu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Biura Dyrektora Wywiadu, w którym ostrzegali przed infiltracją rządu USA przez 
Bractwo Muzułmańskie. 
 
Dlaczego ma to znaczenie?  
Kto odbył tajną podróż do SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.]?  
Dlaczego niezbędne było spotkanie w cztery oczy i nie wystarczyło połączenie telefoniczne?  
Alicja i Kraina Czarów. 
 
59  
POTUS Powitany w Arabii Saudyjskiej 
Anonymous 2 listopada 2017 - 22:04:05  
Jak SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.] przywitała POTUSA podczas jego wizyty?  
Dlaczego to historyczne wydarzenie nie zostało przedstawione w  MSM [Mainstream Media, czyli 
media głównego nurtu - przyp. tłum.]?  
Jak SA powitała BO [Barack Obama - przyp. tłum.] w trakcie jego wizyty?  
Jak SA powitała HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.] w trakcie jej wizyty?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
W żadnym wypadku nie sugeruję, że SA nie ma nic na sumieniu, ale odgrywa ona pewną istotną 
rolę w tej globalnej grze o nazwie RYZYKO. 
 
Połączcie wszystkie posty i dokonajcie analizy. 
Pytania zawierają odpowiedzi. 
Pamiętaj, że informacja jest wszystkim, a przepływ informacji nie jest już kontrolowany przez MSM, 
lecz przez was/innych ludzi. 
Dlatego też, poświęcamy ten „kluczowy” czas na dostarczanie coraz bardziej szczegółowych 
elementów, z których będzie można ułożyć całą układankę, gdy pojawi się więcej informacji. 
Dlaczego POTUS poświęca tyle czasu na nazywanie MSM mianem fake news [Fałszywe 
Informacje - przyp. tłum.]?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Jesteśmy w pełni przygotowani na to, że wszystkie media społecznościowe zostaną zamknięte, aby 
zapobiec rozprzestrzenianiu się tych informacji (np. konto Twitter POTUSa itp. oraz/lub 
wprowadzona zostanie masowa cenzura). 
Utajnione Federalne rozkazy zostały już prewencyjnie przygotowane i zamaskowane jako 
„ogólnie” (nie uwzględnia to zbuntowanych agentów/programistów działających od środka). 
Daty (zbliżających się działań) są celowo podawane w celu zapewnienia autentyczności. 
Alicja i Kraina Czarów. 
 



60  
Pełny Obraz Sytuacji Ma Mniej niż 10 Osób  
Anonymous 3 listopada 2017 - 00:03:36  
Na palcach dwóch rąk można policzyć osoby, które mają pełny obraz sytuacji. 
Spośród nich (a jest to mniej niż 10 osób) tylko trzy nie są powiązane z wojskiem. 
Dlaczego ma to znaczenie?  
Teoria gier. 
Poza potencjalnym agentem, który otrzymał odpowiednie rozkazy (przypisane konkretnie dla jego/
jej misji), nikt inny nie ma tych informacji. 
Agenci nigdy nie ujawniają tych informacji. 
Alicja i Kraina Czarów. 
 
61  
Awarie Mediów Społecznościowych 
Anonymous 3 listopada 2017 - 00:07:54  
Odnieście się do poprzednich zrzutów i pozbierajcie wszystkie moje okruchy. 
Już wcześniej spodziewaliśmy się awarii Twittera i innych mediów społecznościowych. 
To sprawka zbuntowanych agentów /programistów. 
Zgodnie z utajnionymi Federalnymi rozkazami, szybko to namierzyliśmy i przywróciliśmy. 
Spodziewaj się, że takie awarie (infiltracje) będą występować od czasu do czasu. 
To chyba najlepszy dowód na to, co powtarzam od dłuższego czasu. 
Q 
 
62  
Największy Zrzut Informacji Wywiadowczych w Historii Ameryki 
Anonymous 3 listopada 2017 - 12:12:48  
Zalecam, aby ktoś pozbierał wszystkie moje okruchy i umieścił je w jednym ogromny zrzucie (jeden 
pocisk). Będzie to uważane za największy „wewnętrzny” i „zatwierdzony” zrzut w historii USA. 
Oni zaczynają coraz lepiej wszystko rozumieć, bo adwokat J. Podesta został właśnie o tym 
powiadomiony. 
Wszystkie moje zrzuty są przez nich rejestrowane, ale to nie ma znaczenia. 
Alicja i Kraina Czarów. 
 
GDZIE OBECNIE ZNAJDUJE SIĘ BO [Barack Obama - przyp. tłum.]?!?!?  
 
63  
Wiadomość do Czarnych Charakterów 
Anonymous 3 listopada 2017 - 12:21:32  
Do tych, którzy nas obserwują (samie wiecie, kim jesteście): 
Macie wybór. 
Możecie się postawić i zrobić to co należy. 
Albo możecie ponieść konsekwencje swoich wcześniejszych działań. 
Nie popełnijcie tego błędu - jesteś po przegranej stronie. 
Wybór należy do was. 
Jeśli zdecydujecie się na zablokowanie /pol/  i sieci, to my będziemy na to gotowi. 
 



4920-a 293883 zAj-1 0020192  
Alicja i Kraina Czarów. 
 
64  
Zablokowanie Konta POTUSa na Twitterze  
Anonymous 3 listopada 2017 - 12:31:24  
Bracia Patrioci, 
Okazuje się, że nasze działania spowodowały przyspieszone kontr-działania. 
Nie ustaliliśmy jeszcze zakresu ataku. 
Obejrzyjcie wiadomości. 
Zablokowanie konta POTUSa na Twitterze nie było przypadkowe (o czym była tu mowa kilka godzin 
temu). 
Nawet jeśli światła zgasną, pamiętajcie, że mamy kontrolę. 
Nie panikujcie. 
Jesteśmy przygotowani i wszystkie niezbędne środki zostały wdrożone. 
Niech Bóg was błogosławi – muszę teraz odejść. 
Q 
 
65  
Śledzenie Geograficzne na Twitterze  
Anonymous 3 listopada 2017 - 01:07:18  
:::::Błyskawiczny Ruch::::: 
Trzyliterowa agencja zainstalowała element śledzący/kanał zwroty na koncie POTUSa na Twitterze, 
aby móc go namierzać wyspecjalizowanym oprogramowaniem i wysyłać jego lokalizację. 
Przewidzieliśmy to (odnieście się do postu sprzed kilku godzin). 
Zaczęło się. 
Możecie spodziewać się większej ilości postów ze względu na nadchodzący start. 
Q 
 
66  
Atak Klauna na POTUSa  
Anonymous 3 listopada 2017 - 1:19:28  
Anonymous 3 listopada 2017 - 1:11:43  
>> 147687684  
Wyjaśnijmy coś, twierdzisz, że POTUS jest obecnie atakowany przez nasze własne agencje 
wywiadowcze?  
>> 147688276  
Wyjaśnijmy coś naprawdę. 
CIA właśnie zaatakowało Prezydenta, co zostało natychmiastowo wykryte przez NSA/MI [Military 
Intelligence, czyli Wywiad Wojskowy - przyp. tłum.] i POTUS został o tym powiadomiony. 
Ponownie przejrzyjcie wszystkie moje okruchy, włączając dzisiejsze/wczorajsze/weekendowe. 
Co to wszystko oznacza?  
Jakie działania niezwłocznie z tego wynikną?  



W przypadku wycieku lub raptownych działań w Langley, otrzymacie potwierdzenie jeszcze przed 
harmonogramem. 
Q 

67  
TSA i Samoloty  
Anonymous 3 listopada 2017 - 22:33:30  
Gdzie jest John Podesta?  
Gdzie jest Tony Podesta?  
Czy któryś z nich lub obydwaj uciekli z kraju, a więc zostali wypuszczeni?  
GDZIE JEST BO [Barack Obama - przyp. tłum.]?  
GDZIE BO BYŁ WCZORAJ?  
Jaka jest różnica między komercyjnym, a prywatnym pozwoleniem na wylot?  
Kto jest szefem TSA [Transportation Security Administration, czyli Administracja ds. Bezpieczeństwa 
Transportu – przyp. tłum.]?  
W której partii działał?  
Co wydaje się szczególnie interesujące po bliższej analizie?  
W jaki sposób HS [Homeland Security, czyli Departament Bezpieczeństwa Krajowego – przyp. 
tłum.] współdziała z TSA?  
Jakie protokoły wdrożono po 9-11 w celu zapobiegnięcia/zatrzymania przylatujących/odlatujących 
celów na poziomie C?  
Jakie lokalne lotniska znajdują się w pobliżu DC [Waszyngton – przyp. tłum.]?  
Co wydarzyło się krótko po 9-11 (szczególnie w odniesieniu do wszystkich samolotów)?  
Kto został upoważniony do odlotu?  TYLKO 1 SAMOLOT został upoważniony do odlotu w trakcie 
tego „przymusowego obowiązkowego uziemienia”. 
Kto w SZCZEGÓLNOŚCI naciskał na to upoważnienie?  
Na jakim lotnisku ten odlot miał miejsce?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Jak to wszystko się ze sobą wiąże?  
Samolot z J. Podesta miał eskortę wojskową (tj. ogon) i został przekierowywany (zmuszony do 
lądowania). 
Krótkie opóźnienie. 
Tak zostanie to nazwane. 
Oglądajcie wiadomości. 
Miejcie wiarę. 
Którego dziennikarza fake news [Fałszywe Informacje - przyp. tłum.] nie będzie dziś wieczorem w 
telewizji?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Co zostało powiedziane w przeszłości?  
Na co poszło 18 miliardów dolarów przekazane przez Sorosa?  
Dlaczego?  
Czy mogą z nich korzystać złe postaci (ucieczka, łapówki, zdradzieccy agenci itp.)?  
Fundusz łapówkowy?  
Czy rząd USA przejął/zatrzymał/wyśledził inne fundusze łapówkarskie, które uniemożliwiają lub 
stwarzają ryzyko dla niezbędnych działań?  
Dlaczego JK [Jared Kushner - przyp. tłum.] udał się ostatnio w podróż do SA [Arabia Saudyjska - 



przyp. tłum.]?  
Z czego znana jest SA?  
Skąd pochodzą największe darowizny?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Co jeszcze ma znaczenie w związku z SA?  
Bezpieczna przystań?  
Port przerzutowy?  
Dlaczego ostatnio byliśmy świadkami kampanii oczerniającej JK i POTUSa?  
Dlaczego wyczucie czasu tego wszystkiego jest tak ważne?  
Kto opublikował ten artykuł?  
Rada Czarodziejów i Czarnoksiężników nie może zostać pokonana. 
Mamy stąd bardzo ładny widok na wszystko. 
Q 
 
68  
Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Harvarda 
Anonymous 3 listopada 2017 - 22:38:03  
Jakie informacje zostały właśnie podane?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
HUMA. 
HUMA. 
HUMA. 
Gdzie jest HUMA?  
Z kim HUMA jest powiązana?  
Z jaką organizacją?  
Jaka jest historia rodziny HUMY?  
W jaki sposób HUMA poznała HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.]?  
Co HRC powiedziała HUMIE pokazującego jak bliska jest ich relacja?  
Dlaczego D [Demokraci – przyp. tłum.] nagle nie chcą mieć nic wspólnego z HRC?  
Czy dokonano jakiejś transakcji z wybranymi D?  
Czy  jesteśmy w stanie zdemaskować każdego skorumpowanego polityka?  
70%  
HUMA. 
Podążaj śladem HUMY. 
Alicja i Kraina Czarów. 
 
69  
PAN Jest Moim Pasterzem 
Anonymous 3 listopada 2017 - 22:56:13  
Niech Bóg czuwa nad tymi, którzy będą najbardziej narażeni. Jesteście najodważniejszymi 
mężczyznami i kobietami na ziemi. 
Nigdy wam tego nie zapomnimy. 
Wszyscy mają jeden wspólny tytuł i jest to tytuł „Bohater”. 
„PAN jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. 
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po 
właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie 



ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. Stół dla mnie 
zastawiasz wobec mych przeciwników. Namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest przeobfity. 
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu 
Pańskim po najdłuższe czasy.” 

70  
Stan Wojenny w Arabii Saudyjskiej 
Anonymous 5 listopada 2017 - 00:02:02  
[Repost] 
Dlaczego JK [Jared Kushner - przyp. tłum.] udał się ostatnio w podróż do SA [Arabia Saudyjska - 
przyp. tłum.]?  
Z czego znana jest SA?  
Skąd pochodzą największe darowizny?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Co jeszcze ma znaczenie w związku z SA?  
Bezpieczna przystań?  
Port przerzutowy?  
Dlaczego ostatnio byliśmy świadkami kampanii oczerniającej JK i POTUSa?  
Dlaczego wyczucie czasu tego wszystkiego jest tak ważne?  
--------------------------- 
W SA ogłoszono stan wojenny. 
Dlaczego ma to znaczenie?  
Ile pieniędzy zostało przekazanych przez SA na rzecz CF [Clinton Foundation, czyli Fundacja 
Clintonów - przyp. tłum.]?  
Ile pieniędzy zostało przekazanych przez SA na rzecz Instytutu Johna M. [McCain - przyp. tłum.]?  
Ile pieniędzy zostało przekazanych na rzecz Fundacji Pelosi?  
Ile pieniędzy zostało przekazanych przez SA na rzecz CS [Chuck Schumer – przyp. tłum.]?  
Jakie inne złe postaci zostały opłacone przez SA (przekupione) (nie tylko w szeregach D 
[Demokraci – przyp. tłum.])?  
Dlaczego rodzina Bushów ostatnio wystąpiła przeciwko POTUSowi?  
Kto jest dobry?  
Jak wygląda prawo SA w porównaniu do prawa USA (przeciwko oskarżonym przestępcom)?  
Jakie informacje mogą zostać uzyskane dzięki tym zatrzymanym osobom?  
Dlaczego jest to tak ważne?  
SA ---> USA 
Jakie inne siły aktywnie działają w SA?  
NG [National Guard, czyli Gwardia Narodowa - przyp. tłum.]?  
Miejcie wiarę. 
Z czasem, te okruchy złożą się na największe zrzuty informacji w historii naszego kraju. 
Pamiętajcie, że działania dezinformacyjnie naprawdę są prowadzone. 
Boże błogosław nas. 
Alicja i Kraina Czarów. 
Wielkie Przebudzenie.  
Q 
 



71  
Grupa Awana, Bractwo Muzułmańskie i HUMA  
Anonymous 5 listopada 2017 - 00:33:30  
Podążajcie śladem HUMY. 
Jaka postać stanowi łączę pomiędzy HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.]/CF [Clinton 
Foundation, czyli Fundacja Clintonów - przyp. tłum.] oraz SA[Arabia Saudyjska - przyp. tłum.]?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Kto należy do Bractwa Muzułmańskiego?  
Kto ma powiązania z MB [Bractwo Muzułmańskie - przyp. tłum.]?  
Kim jest Awan?  
Czym jest Grupa Awana?  
Gdzie oni mają biura?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Zdefiniujcie sobie pranie pieniędzy. 
Jaki jest związek pomiędzy SA a Pakistanem?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Dlaczego SA dostarcza dziesiątki milionów dolarów amerykańskim urzędnikom wyższego szczebla?  
Co otrzymuje SA w zamian za te płatności?  
Dlaczego dostęp jest aż tak ważny?  
Co się stało, gdy HRC przegrała wybory w 2016 roku?  
Ile pieniędzy zostało przekazanych przez SA na rzecz CF [Clinton Foundation, czyli Fundacja 
Clintonów - przyp. tłum.] w latach 2015/16?  
HRC przegrała. 
Utrata dostępu/władzy/kontroli. 
Czy następuje spłata długu wobec SA? Jeśli tak, to w jaki sposób?  
Dlaczego BO [Barack Obama - przyp. tłum.] wysłał miliardy dolarów w gotówce do Iranu?  
Dlaczego Kongres nie został o tym powiadomiony?  
Dlaczego zostało to sklasyfikowane w kategorii „Tajemnice Państwowe”?  
Kto ma dostęp do „Tajemnic Państwowych”?  
Skąd wyleciały i gdzie wylądowały samoloty z gotówką?  
Czy wszystkie te samoloty wylądowały w tej samej lokalizacji?  
Ile z tych samolotów przewoziło gotówkę?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Co to ma wspólnego z NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.]?  
Co to ma wspólnego z darowiznami SA na rzecz CF?  
Co to ma wspólnego z ISIS?  
Co to ma wspólnego z funduszami łapówkarskimi?  
Dlaczego SA jest tak istotna w tym wszystkim?  
Podążaj za pieniędzmi. 
Kto ma pieniądze?  
Co na dzień dzisiejszy dzieje się w SA?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Kim był Abdullah bin Abdulaziz?  
Jakie wydarzenia miały miejsce zaraz potem?  
Jak wyglądało powitanie POTUSa w porównaniu z wizytami innych byłych Prezydentów w SA?  
Dlaczego ma to znaczenie?  



Jakie jest znaczenie tej tradycji?  
Jaki był ostatni Tweet wysłany przez POTUSa w tym czasie?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Czy to było pewnego rodzaju polecenie?  
Dla kogo?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Gdzie był POTUS, gdy ten Tweet został wysłany?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Jaki atak miał miejsce w SA w trakcie przeprowadzania operacji? Latające obiekty. 
Którzy agencji USA aktualnie działają w SA?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Pytania zapewniają odpowiedzi. 
Alicja i Kraina Czarów. 
 
72  
Dezinformacja Jest Prawdziwa 
Anonymous 5 listopada 2017 - 12:44:06  
Anonymous 5 listopada 2017 - 12:13:27  
CHWILA 
CHWILA 
CHWILA 
 
WRÓĆ DO POCZĄTKU O RODZINACH, KTÓRE WSZYSTKIM RZĄDZĄ I DO FAKTU, ŻE TRUMP 
JUŻ JEDNĄ Z NICH WYELIMINOWAŁ  
 
CZY JEDNĄ Z NICH BYŁA RODZINA SAUDYJSKA 
 
POWAŻNIE 
 
WTEDY WSZYSTKO, CO SIĘ DZIEJE TERAZ, MA SENS  
 
Pamiętam, że na początku nie miało to dla mnie sensu, pomyślałem: „ czy to znaczy, że dt [Donald 
Trump – przyp. tłum.] wyeliminował Clintonów?” Ale Clintoni byli na liście pozostałych, więc nie 
miałem pojęcia, kto został wyeliminowany.  
>> 147977181  
Bardzo sprytnie, Anon [Anonymous, czyli Anonimowy – przyp. tłum.]. 
Działania dezinformacyjne naprawdę są prowadzone. 
Potrzebne są elementy odwracające uwagę. 
SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.] to główny element, a USA drugi (Azja/UE)... 
Alicja i Kraina Czarów. 
Q 
 



73  
Atak POTUSa na Twitterze  
Anonymous 5 listopada 2017 - 1:22:08  
Jaki był ostatni Tweet POTUSa (przed wydarzeniami)?  
Do kogo był zaadresowany?  
Kiedy zablokowano konto POTUSa na Twitterze?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Jaki był ostatni Tweet POTUSa (przed wydarzeniami)?  
Do kogo konkretnie był zaadresowany?  
Kiedy zablokowano konto POTUSa na Twitterze?  
Czy kiedykolwiek wcześniej się to wydarzyło?  
Dlaczego teraz?  
Czy to zbieg okoliczności?  
Ile razy atak został przeprowadzony (próba sprzątania po fakcie)?  
Jaki jest cel śledzenia?  
Jaki jest cel wywoływania zakłóceń?  
Dlaczego POTUS miał strażników wojskowych (w mundurze) w trakcie jego pobytu na HI [Hawaje – 
przyp. tłum.]?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Czy to jest standardowe działanie, aby strażnicy wojskowi (w mundurze) pomagali USSS [United 
States Secret Service, czyli Tajna Służba Stanów Zjednoczonych – przyp. tłum.]?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Jaki obiekt latający został ostatnio zestrzelony?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Jak precyzyjne jest śledzenie geograficzne (niepubliczne na poziomie zaawansowania c)?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Alicja i Kraina Czarów. 
Q 
 
74  
Alicja i Kraina Czarów  
Anonymous 5 listopada 2017 - 1:28:58  
Q = Alicja  
Wkrótce zrozumiecie znaczenie Alicji „i” Krainy Czarów. 
Wszystko ma swój sens. 
Niech Bóg was błogosławi. 
Q 
 
75  
Świat Się Zmieni  
Anonymous 5 listopada 2017 - 5:14:37  
 
1509855277416.jpg  
Do czasu powrotu POTUSa z jego podróży, świat będzie już innym miejscem. 
Ojciec chrzestny lll  
Alicja i Kraina Czarów  



Alicja (Lewis Carroll) = 
Krwawa Kraina Czarów = 
 
[Repost] 
Dlaczego JK [Jared Kushner - przyp. tłum.] udał się ostatnio w podróż do SA [Arabia Saudyjska - 
przyp. tłum.]?  
Z czego znana jest SA?  
Skąd pochodzą największe darowizny?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Co jeszcze ma znaczenie w związku z SA?  
Bezpieczna przystań?  
Port przerzutowy?  
Dlaczego ostatnio byliśmy świadkami kampanii oczerniającej JK i POTUSa?  
Dlaczego wyczucie czasu tego wszystkiego jest tak ważne?  
--------------------------- 

76  
Arabia Saudyjska i Fundacje  
Anonymous 5 listopada 2017 r. - 5:15:02  
[Utracony Repost] 
W SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.] ogłoszono stan wojenny. 
Dlaczego ma to znaczenie?  
Ile pieniędzy zostało przekazanych przez SA na rzecz CF [Clinton Foundation, czyli Fundacja 
Clintonów - przyp. tłum.]?  
Ile pieniędzy zostało przekazanych przez SA na rzecz Instytutu Johna M. [McCain - przyp. tłum.]?  
Ile pieniędzy zostało przekazanych na rzecz Fundacji Pelosi?  
Ile pieniędzy zostało przekazanych przez SA na rzecz CS [Chuck Schumer – przyp. tłum.]?  
Jakie inne złe postaci zostały opłacone przez SA (przekupione) (nie tylko w szeregach D 
[Demokraci – przyp. tłum.])?  
Dlaczego rodzina Bushów ostatnio wystąpiła przeciwko POTUSowi?  
Kto jest dobry?  
Jak wygląda prawo SA w porównaniu do prawa USA (przeciwko oskarżonym przestępcom)?  
Jakie informacje mogą zostać uzyskane dzięki tym zatrzymanym osobom?  
Dlaczego jest to tak ważne?  
SA ---> USA 
Jakie inne siły aktywnie działają w SA?  
NG [National Guard, czyli Gwardia Narodowa - przyp. tłum.]?  
Miejcie wiarę. 
Z czasem, te okruchy złożą się na największe zrzuty informacji w historii naszego kraju. 
Pamiętajcie, że działania dezinformacyjnie naprawdę są prowadzone. 
Boże błogosław nas. 
Alicja i Kraina Czarów. 
Wielkie Przebudzenie. 
Q 
 



77  
Repost 
Anonymous 5 listopada 2017 - 5:15:27  
[Utracony Repost] 
Podążajcie śladem HUMY. 
Jaka postać stanowi łączę pomiędzy HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.]/CF [Clinton 
Foundation, czyli Fundacja Clintonów - przyp. tłum.] oraz SA[Arabia Saudyjska - przyp. tłum.]?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Kto należy do Bractwa Muzułmańskiego?  
Kto ma powiązania z MB [Bractwo Muzułmańskie - przyp. tłum.]?  
Kim jest Awan?  
Czym jest Grupa Awana?  
Gdzie oni mają biura?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Zdefiniujcie sobie pranie pieniędzy. 
Jaki jest związek pomiędzy SA a Pakistanem?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Dlaczego SA dostarcza dziesiątki milionów dolarów amerykańskim urzędnikom wyższego szczebla?  
Co otrzymuje SA w zamian za te płatności?  
Dlaczego dostęp jest aż tak ważny?  
Co się stało, gdy HRC przegrała wybory w 2016 roku?  
Ile pieniędzy zostało przekazanych przez SA na rzecz CF [Clinton Foundation, czyli Fundacja 
Clintonów - przyp. tłum.] w latach 2015/16?  
HRC przegrała. 
Utrata dostępu/władzy/kontroli. 
Czy następuje spłata długu wobec SA? Jeśli tak, to w jaki sposób?  
Dlaczego BO [Barack Obama - przyp. tłum.] wysłał miliardy dolarów w gotówce do Iranu?  
Dlaczego Kongres nie został o tym powiadomiony?  
Dlaczego zostało to sklasyfikowane w kategorii „Tajemnice Państwowe”?  
Kto ma dostęp do „Tajemnic Państwowych”?  
Skąd wyleciały i gdzie wylądowały samoloty z gotówką?  
Czy wszystkie te samoloty wylądowały w tej samej lokalizacji?  
Ile z tych samolotów przewoziło gotówkę?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Co to ma wspólnego z NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.]?  
Co to ma wspólnego z darowiznami SA na rzecz CF?  
Co to ma wspólnego z ISIS?  
Co to ma wspólnego z funduszami łapówkarskimi?  
Dlaczego SA jest tak istotna w tym wszystkim?  
Podążaj za pieniędzmi. 
Kto ma pieniądze?  
Co na dzień dzisiejszy dzieje się w SA?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Kim był Abdullah bin Abdulaziz?  
Jakie wydarzenia miały miejsce zaraz potem?  
Jak wyglądało powitanie POTUSa w porównaniu z wizytami innych byłych Prezydentów w SA?  



Dlaczego ma to znaczenie?  
Jakie jest znaczenie tej tradycji?  
Jaki był ostatni Tweet wysłany przez POTUSa w tym czasie?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Czy to było pewnego rodzaju polecenie?  
Dla kogo?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Gdzie był POTUS, gdy ten Tweet został wysłany?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Jaki atak miał miejsce w SA w trakcie przeprowadzania operacji? Latające obiekty. 
Którzy agenci USA aktualnie działają w SA?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Pytania zapewniają odpowiedzi. 
Alicja i Kraina Czarów.

78  
Reposty  
Anonymous 5 listopada 2017 r. - 5:15:52  
[Utracony Repost] 
Działania dezinformacyjne naprawdę są prowadzone. 
Potrzebne są elementy odwracające uwagę. 
SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.] to główny element, a USA drugi (Azja/UE)... 
Alicja i Kraina Czarów. 
Q 
[Utracony Repost] 
Jaki był ostatni Tweet POTUSa (przed wydarzeniami)?  
Do kogo był zaadresowany?  
Kiedy zablokowano konto POTUSa na Twitterze?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Jaki był ostatni Tweet POTUSa (przed wydarzeniami)?  
Do kogo konkretnie był zaadresowany?  
Kiedy zablokowano konto POTUSa na Twitterze?  
Czy kiedykolwiek wcześniej się to wydarzyło?  
Dlaczego teraz?  
Czy to zbieg okoliczności?  
Ile razy atak został przeprowadzony (próba sprzątania po fakcie)?  
Jaki jest cel śledzenia?  
Jaki jest cel wywoływania zakłóceń?  
Dlaczego POTUS miał strażników wojskowych (w mundurze) w trakcie jego pobytu na HI [Hawaje – 
przyp. tłum.]?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Czy to jest standardowe działanie, aby strażnicy wojskowi (w mundurze) pomagali USSS [United 
States Secret Service, czyli Tajna Służba Stanów Zjednoczonych – przyp. tłum.]?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Jaki obiekt latający został ostatnio zestrzelony?  
Dlaczego ma to znaczenie?  



Jak precyzyjne jest śledzenie geograficzne (niepubliczne na poziomie zaawansowania c)?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Alicja i Kraina Czarów. 
Q 
 
[Utracony Repost] 
Q = Alicja  
Wkrótce zrozumiecie znaczenie Alicji „i” Krainy Czarów. 
Wszystko ma swój sens. 
Niech Bóg was błogosławi. 
Q 

79  
Ta Grafika Prawdę Ci Powie  
Anonymous 5 listopada 2017 - 5:16:50  
 
1509759704722.png  
Ta grafika prawdę Ci powie. 
Dodajcie powyższe punkty do grafiki. 
Bądźcie zorganizowani. 
Q 
 
80  
Organizacja i Znaki 
Anonymous 5 listopada 2017 r. - 5:44:18  
Musimy się zorganizować. 
Niektóre rzeczy muszą zostać rozwiązane, aby możliwe było zrozumienie, co się wydarzy. 
Zacznijmy od Alicji i Krainy Czarów. 
Hillary Clinton w Krainie Czarów autorstwa Lewisa Carrolla. 
Arabia Saudyjska – Krwawa Kraina Czarów. 
Królewna Śnieżka. 
Czarodzieje i Czarnoksiężnicy.  
Q 
 
81  
Cykl Informacyjny i Grafika  
Anonymous 5 listopada 2017 - 5:47:38  
Gdy dochodzi do dużego zrzutu informacji, pamiętajcie o tym, aby ponownie przeczytać całą 
grafikę. 
Jest to bardzo ważne i z tego powodu, informacje są podawane w określonej kolejności, a niektóre 
tematy są nieustannie podkreślane w bardziej intensywny sposób niż inne, bo będą one stanowić 
najnowsze wydarzenia. 
To jest cel tego nowego wątku (reorganizacja). 
Królewna Śnieżka  
Czarodzieje i Czarnoksiężnicy. 
Q 



82  
Hillary Clinton i Arabia Saudyjska  
Anonymous 5 listopada 2017 - 5:49:24  
[Repost] Niektóre rzeczy muszą zostać rozwiązane, aby możliwe było zrozumienie, co się wydarzy. 
Zacznijmy od Alicji i Krainy Czarów. 
Hillary Clinton w Krainie Czarów autorstwa Lewisa Carrolla. 
Arabia Saudyjska – Krwawa Kraina Czarów. 
Q 

83  
Znowu Hillary i Arabia Saudyjska  
Anonymous 5 listopada 2017 r. - 5:51:20  
Uproszczenie. 
Alicja i Kraina Czarów. 
Hillary i Arabia Saudyjska. 
Odniesienia: 
Hillary Clinton w Krainie Czarów autorstwa Lewisa Carrolla. 
Arabia Saudyjska – Krwawa Kraina Czarów. 
Q 
 
84  
Zbudujcie Pajęczą Sieć  
Anonymous 5 listopada 2017 - 06:03:28  
Dodajcie powyższe okruchy do nowej kompletnej grafiki. 
W sposób zorganizowany i we właściwej kolejności.  
Jest to kluczowe dla właściwego zrozumienia i poglądu na sytuację. 
Pajęcza sieć. 
Hillary i Arabia Saudyjska (Alicja i Kraina Czarów) (patrz wyżej). 
Zostało to celowo ustawione.  
Królewna Śnieżka  
Ojciec chrzestny lll  
Q 

85  
Grupy Zabójców na Zlecenie MS13 a CIA  
Anonymous 5 listopada 2017 r. - 06:06:58  
Kto finansuje MS13?  
Dlaczego BO [Barack Obama - przyp. tłum.] poinstruował HS [Homeland Security, czyli 
Departament Bezpieczeństwa Krajowego - przyp. tłum.] i BP [Border Patrol, czyli Straż Graniczna – 
przyp. tłum.], aby wypuścili członków MS13 złapanych na granicy?  
Jaka agencja ma bezpośredni związek z (2) głównymi kartelami narkotykowymi?  
Dlaczego AG [Attorney General, czyli Prokurator Generalny - przyp. tłum.] Sessions/POTUS 
priorytetowo traktują wyeliminowanie MS13?  
Dlaczego AG Sessions/POTUS priorytetowo traktują wybudowanie muru na granicy?  
Imigracja?  
Narkotyki?  



Kogo byście wynajęli, żeby zlecić zabójstwo?  
Kogo można wyeliminować po tym jak wykona swoją robotę?  
Seth Rich. 
Kto został znaleziony zaraz (2) po dokonaniu morderstwa?  
Do jakiej partii ta osoba przynależała?  
To są utajnione informacje. 
Q

86  
Prawidłowe Odniesienie do Arabii Saudyjskiej  
Anonymous 5 listopada 2017 - 06:10:37  
Anonymous 5 listopada 2017 - 06:06:20  
https://www.amazon.in/Hillary-Clinton-Wonderland-Quotes-Campaign-ebook/dp/B01HOM8AV2  
>> 148021760  
W końcu. 
Prawidłowe odniesienie. 
Arabia Saudyjska – Krwawa Kraina Czarów. 
= Znaki Alicji i Krainy Czarów  
Przestudiujcie to. 
Kluczowe. 
Q 
 
87  
Znaki Q = Nadchodzące Wydarzenia  
Anonymous 5 listopada 2017 r. - 06:12:48  
Wszystkie moje znaki dotyczące nadchodzących wydarzeń zostaną niedługo wrzucone, jeśli nie 
wpadli na mój trop.  
Królewna Śnieżka  
Ojciec chrzestny III 
Q 
 
88  
10 dni Ciemności 
Anonymous 5 listopada 2017 r. - 06:31:00  
Dziesięć dni. 
Ciemność. 
Taktyka zastraszania (MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.]). 
Partia D [Demokraci – przyp. tłum.] upada. 
Odejście/usunięcie R [Republikanie – przyp. tłum.]. 
SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.] -> USA -> Azja -> UE 
Działania dezinformacyjne są naprawdę prowadzone. 
Konieczne są elementy odwracające uwagę. 
Dziś wszyscy skupiali się na USA, podczas gdy to w SA dzieją się naprawdę ważne rzeczy w tym 
kontekście (kontrola wojskowa, stan wojenny, uderzenia rakietowe (nielegalne) itp.) 
Jest to niezbędne. 
Atak POTUSa na Twitterze (patrz wyżej). 



Ważny. 
Dlaczego ma to znaczenie?  
Jaki wyglądał ostatni Tweet POTUSa przed wydarzeniami w SA?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
SA (1), USA (2), Azja (3), UE (4). 
Gdzie jest POTUS?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Operacje wojskowe. 
Agenci w USA. 
Królewna Śnieżka  
 
Wielkie Przebudzenie  
Ojciec chrzestny III 
Q 
 
89  
Otwarte Śledztwo w sprawie Fundacji Clintonów  
Anonymous 5 listopada 2017 r. - 06:35:58  
Anonymous 5 listopada 2017 - 06:25:49  
1509863149244.png  
>> 148028438  
>> 148028505  
>> 148028612  
>> 148028634  
>> 148028820  
Dziękuję Anon [Anonymous, czyli Anonimowy – przyp. tłum.]. 
FBI / MI [Military Intelligence, czyli Wywiad Wojskowy - przyp. tłum.] prowadzi obecnie otwarte 
śledztwo w sprawie CF [Clinton Foundation, czyli Fundacja Clintonów - przyp. tłum.]. 
Dlaczego Comey nie zamknął tego śledztwa?  
Kto był dyrektorem FBI w trakcie kryzysu na Haiti? Ile dzieci zniknęło?  
Jaka kwota z pieniędzy przekazanych do CF rzekomo na cele wsparcia Haiti faktycznie trafiła na 
Haiti? Jakie państwa przekazały duże sumy do CF?  
SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.]?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Królewna Śnieżka  
Q 
 
90  
Morderstwo Setha Richa Potwierdzone  
Anonymous 5 lis 2017 - 06:39:41  
Anonymous 5 lis 2017 - 06:38:23  
>> 148029250  
Ok, teraz tylko Q musi wrócić i to potwierdzić. 
>> 148029846  
Potwierdzone. 
Utajnione.  



((HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.])) 
Q 
 
91  
Afera Emailowa Hillary „Emailgate” 
Anonymous 5 listopada 2017 r. - 06:50:56  
Dlaczego MS13 stało się priorytetem?  
Czy ludzie mogą płacić takim gangom za zabijanie przeciwników oraz dlaczego/w jaki sposób 
można zabezpieczyć się przed byciem narażonym?  
Prawda jest oszałamiająca i nie może być w pełni ujawniona. Ci ludzie są naprawdę bardzo źli. 
Dlaczego HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.] nie była ścigane za e-maile?  
W skrócie, Obama uczynił z tego nowy ‘standard’, bo sam korzystał z pozarządowego adresu e-
mail do komunikacji z Clinton. Obama miał także swój pseudonim, wraz z każdym z członków 
swojego gabinetu. Dlatego też, postawienie w stan oskarżenia HRC musiałoby prowadzić do tego 
samego w stosunku do Obamy i jego gabinetu, a do tego nigdy by nie dopuścili.  
Pamiętajcie - on skłamał na temat swojej wiedzy na ten temat,  co w późniejszym czasie zostało 
udowodnione przy ujawnieniu kolejnych informacji. Puf! 
Królewna Śnieżka  
Ojciec chrzestny III 
Q 
 
92  
Masowa Strzelanina w Las Vegas  
Anonymous 5 listopada 2017 r. - 06:55:46  
Seth Rich został wspomniany tylko dlatego, że odnosi się to bezpośrednio do SA [Arabia Saudyjska 
- przyp. tłum.]. 
Las Vegas. 
Z jakiego hotelu dobiegał „zgłoszony” ostrzał?  
A konkretnie z których pięter?  
Kto jest właścicielem najwyższych pięter?  
Tylko najwyższe piętra. 
Dlaczego ma to znaczenie?  
Jak nazywał się strzelec?  
Jakim majątkiem dysponował?  
Jak rozpoznać szpiega?  
Co może ujawnić nagromadzenie danych historycznych w tym zakresie?  
Czy byli jacyś naoczni świadkowie?  
Kto?  
Czy on był zarejestrowany jako ochroniarz?  
Dlaczego MS13 jest ważny?  
Co tutaj nie pasuje do reszty?  
Czy był tylko jeden strzelec?  
Dlaczego opublikowano informacje na temat zabójstwa JFK [John Fitzgerald Kennedy – przyp. 
tłum.]?  
Co można wywnioskować z informacji na temat JFK?  
Czy był tylko jeden strzelec?  



Kto przebywał w LV [Las Vegas – przyp. tłum.] w tym czasie?  
Jaka była prawdziwa misja?  
Spekulujcie. 
Dlaczego ci, którzy przeżyli umierają później w losowych zdarzeniach?  
Co łączy osoby, które przeżyły?  
Czy rozmawiały one w mediach społecznościowych?  
Co powiedziały?  
Czy zamierzały utworzyć grupę?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Jak umarli?  
Jaki raport CIA został opublikowany w ten weekend?  
Czego można użyć do sterowania samochodem?  
W jaki sposób umarły (2) ocalałe osoby?  
Wypadek samochodowy?  
W jaki sposób wiąże się to z SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.]?  
Co się ostatnio wydarzyło w SA?  
Kto jest właścicielem najwyższych pięter hotelu?  
Co się dzisiaj wydarzyło w SA?  
Do kogo konkretnie one należą?  
Czy POTUS był w LV tej nocy?  
Tak/nie?  
Dlaczego on tam był?  
Z kim odbył tajne spotkanie?  
Czy AF1 [Air Force 1, czyli Samolot Prezydenta USA - przyp. tłum.] wylądował na lotnisku McCarran 
tej nocy?  
Jakie nieoznaczone samoloty wylądowały na lotnisku McCarren tej nocy?  
Prześledźcie AF1 przez cały ten dzień. 
Co zauważyliście?  
Utajnione.  
Q 
 
93  
Hillary Clinton to Marionetka  
Anonymous 5 listopada 2017 - 08:06:00  
Anonymous 5 lis 2017 - 08:03:40  
>> 148031295  
Czy HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.] jest tylko marionetką, więc prawdziwym celem jest 
wyeliminowanie ludzi, którzy nią sterują i innych prawdziwych bossów?  
>> 148031978  
Korekta: 
HRC wcześniej była marionetką, ale jej sznurki zostały ostatnio odcięte. 
Teraz działa na własną rękę i walczy o życie. 
Q 
 



94  
Obama Spłacił „Dług” Hillary  
Anonymous 5 listopada 2017 r. - 08:14:12  
Anonymous 5 listopada 2017 r. - 08:09:14  
>> 148032352  
Jeśli nie, to myślę, że starają się ją dorwać. Jak ona może spłacić pieniądze przesłane do CF 
[Clinton Foundation, czyli Fundacja Clintonów - przyp. tłum.] za wpływy? Czy oni mają Humę?  
>> 148032489  
Przejrzyj moje inne wątki. 
To właśnie z tego powodu tak ważne są kompletne grafiki. 
BO [Barack Obama - przyp. tłum.] spłacił dług przed odejściem z urzędu Prezydenta. 
HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.] nie znajduje się obecnie w SA [Arabia Saudyjska - 
przyp. tłum.]. 
Bill chce zawrzeć umowę.  
Używa w tym celu swojego wpływu byłego Prezydent USA. 
Obserwujcie, jak to wszystko szybko się rozleci.  
Gdzie do tego wszystkiego wpasowuje się Soros?  
Ojciec chrzestny III 

95  
Co się Stało z Arabią Saudyjską  
Anonymous 5 listopada 2017 - 08:17:24  
To, co wydarzyło się w SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.], wydarzy się także tutaj, w Azji i UE. 
Kopcie głębiej i dalej organizujcie informacje w formie grafik (to jest kluczowe). 
Niech Bóg was błogosławi. 
Hillary i Arabia Saudyjska  
Królewna Śnieżka  
Ojciec chrzestny III 
Q 
 
96  
Obama Wysłał 221 mln USD Palestyńczykom 
Anonymous 5 listopada 2017 r. - 08:26:35  
Anonymous 5 lis 2017 - 08:19:39  
Obama wysłał 221 milionów Palestyńczykom tuż przed odejściem z urzędu Prezydenta. Wypłata.. 
http://www.breitbart.com/big-government/2017/01/23/report-obama-gave-221-million-palestinians-
last-hours/ 
>> 148033380  
To niesamowite, jak wszystko zaczyna nabierać sensu, gdy zada się odpowiednie pytanie. 
To jest sedno tej operacji. 
Od was wszystkich zależy gromadzenie, archiwizacja (bezpieczna) i dystrybucja informacji w formie 
grafik, zgodnie z rozrzucanymi okruchami. 
To wszystko nabierze sensu. 
Gdy to nastąpi, będziemy oczekiwać od was, że rozpowszechnicie i  przekażecie innym te 
informacje  
Znaczniki czasu pomogą wam udowodnić autentyczność. 



Wasz Prezydent potrzebuje waszej pomocy. 
On chce kompletnej przejrzystości dla wspaniałych ludzi tego kraju. 
Wszystko zostaje wypowiedziane w określonym celu.  
Niech Bóg was błogosławi, Patrioci. 
Q 
 
97  
Teoria Gier 
Anonymous 6 listopada 2017 - 12:15:25  
Teoria gier. 
Zdefiniujcie. 
Dlaczego ma to znaczenie?  
Akcje i reakcje. 
Kto jest wrogiem?  
Fałszywe znaki. 
Identyfikacja strzelca. 
Historia strzelca. 
Przeszłość strzelca. 
Rodzina strzelca. 
MS13. 
Zdefiniujcie zakładnika. 
Zdefiniujcie dźwignię. 
MS13. 
Strzelec. 
Rodzina. 
Zakładnik. 
Władza. 
Narracja. 
Rasa. 
Przeszłość. 
Dlaczego ma to znaczenie?  
Flynn. 
Jaka jest przeszłość Flynna?  
Jaka była jego ranga?  
Czy był on zaangażowany w operacje wywiadowcze?  
Jaki miał dostęp lub specjalne autoryzacje?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Zasadzka. 
Kto wygrywa?  
Kto zostaje narażony?  
Kto ma wiedzę na temat tego, gdzie zakopane zostały najstraszniejsze tajemnice?  
Kto ma dostęp?  
Czym jest MI [Military Intelligence, czyli Wywiad Wojskowy - przyp. tłum.]?  
Kto był częścią MI w trakcie kadencji BO [Barack Obama - przyp. tłum.]?  
Kto został zwolniony w trakcie kadencji BO (MI)?  
Dlaczego ma to znaczenie?  



Ponownie przeczytaj całą grafikę z okruchami (potwierdzono, że to rzetelne informacje). 
Spróbuj ułożyć elementy układanki w całość. 
Działania dezinformacyjne naprawdę są prowadzone i są one konieczne. 
10 dni.  
Ciemność. 
Wojna.  
Dobro przeciwko Złu. 
Mamy już instrukcje objaśniające całą układankę. 
Przejrzyj wydarzenia w postach. 
Wyjaśnione. 
Okruchy nie tylko dla /pol/. 
Milczące osoby. 
Monitoring prowadzony przez innych (przyjaciele i wrogowie). 
Instrukcje. 
Królewna Śnieżka. 
Ojciec chrzestny III. 
Q 

98  
Grafika jest Dobra/Kluczowa  
Anonymous 6 listopada 2017 - 12:16:51  
Anonymous 5 listopada 2017 - 23:59:48  
1509867703998.png  
>> 148136485  
>> 148136656  
Grafika jest dobra. 
Aktualizujcie i kontynuuj rejestrowanie. 
Jest to o wiele ważniejsze, niż wam się może wydawać. 
Przejrzyjcie każde zdanie od czasu tych wydarzeń. 
Cała układanka. 
Sygnatury mają kluczowe znaczenie. 
Królewna Śnieżka. 
Ojciec chrzestny III. 
Q 
 
99  
Sznurki w Arabii Saudyjskiej Zostały Odcięte  
Anonymous 6 listopada 2017 - 00:40:38  
Istotne aktywa Stanów Zjednoczonych. 
Lokalizacja. 
Kto został aresztowany w SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.]?  
Zdefiniujcie. 
Przeszłość?  
HUMA. 
Podwaliny?  
Instytuty?  



Soros. 
Kto został zabity w SA?  
Kto zlecił zwolnienie?  
Kto naprawdę zlecił zwolnienie?  
Dlaczego mielibyśmy strzelać?  
Podążajcie śladem pieniędzmi. 
Kto pociąga za sznurki?  
Sznurki zostały odcięte. 
Sezon polowania na marionetki. 
Kto jest marionetką?  
Gdzie są marionetki?  
Problem światowy. 
MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.]. 
Mockingbird [Drozd/Przedrzeźniacz - przyp. tłum.] 
Tajni agenci. 
Jakie jest pochodzenie rodziny A. Coopera?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Q 

100  
Królowa Angielska 
Anonymous 6 listopada 2017 - 00:41:11  
Kim tak naprawdę jest Królowa Angielska?  
Jak długo utrzymuje się u władzy?  
Z władzą zazwyczaj wiążę się korupcja. 
Co się stało z Dianą?  
Czego się dowiedziała?  
Dlaczego uciekała?  
Komu zaufała i kogo poprosiła o pomoc w ucieczce?  
Pod jaką przykrywką się to odbywało?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Dlaczego teraz?  
Stara. 
Powiązanie. 
Wiadomości. 
Zła postać. 
Burmistrz Londynu. 
Przeszłość?  
Przynależność?  
Powiązanie z Królową?  
Brytyjscy agenci MI6 nie żyją. 
Kiedy?  
W jaki sposób?  
Co zostało zgłoszone?  
Co się tak naprawdę stało?  
Dlaczego ma to znaczenie?  



Majątek. 
Korupcja. 
Tajne stowarzyszenie. 
Zło. 
Niemcy. 
Merkel. 
Migranci. 
Dlaczego migranci są ważni?  
Aktywa. 
Czym są aktywa?  
Potraficie zdefiniować aktywa?  
Dlaczego migranci są aż tak ważni?  
Czym są aktywa?  
Dlaczego migranci są aż tak ważni?  
Czym są aktywa?  
Dlaczego migranci są aż tak ważni?  
Operacje. 
Szatan. 
Kto nadąża?  
Którzy polityczni liderzy czczą szatana?  
Co oznacza krzyż zawieszony do góry nogami?  
Kto nosi go otwarcie?  
Dlaczego?  
Z kim ona ma powiązania?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Rytuał Spirit Cooking [Gotowanie Dusz – przyp. tłum.]. 
Co reprezentuje rytuał Spirit Cooking?  
Kult. 
Czym jest kult?  
Kto jest czczony?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Królewna Śnieżka  
Ojciec chrzestny III 
Szybko. 
Q 
 
101  
Ciąg Ekstrakcji Obamy  
Anonymous 6 listopada 2017 - 01:08:10  
Anonymous 6 listopada 2017 - 01:03:39  
1509926281137.png  
NAJNOWSZE INFORMACJE od Q, wraz z tym, co zostało opublikowane w CBTS 68  
>> 148147343  
Grafika potwierdzona. 
Q 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102  
Ciąg Zielonego Kapitana  
Anonymous 6 listopada 2017 - 1:17:35  
14.5995° N, 120.9842° E 
_Conf_UDT_green_  
^ _Sj69ETC- 
Z Bogiem. 
 
103  
Wiadomość od POTUSa do Agentów 
Anonymous 6 listopada 2017 - 1:34:57  
Anonymous 6 listopada 2017 - 1:29:50  
>> 148149435  
Dla Boga i dla Kraju. 
>> 148151281  
POTUS 
Wszyscy jesteście bohaterami. 
Wróćcie bezpiecznie do domu. 
Z Bogiem. 
 
104  
Czas Na Modlitwę 
Anonymous 6 listopada 2017 r. - 1:49:15  
Teraz jest czas na modlitwę. 
Jesteśmy w stanie operacyjnym. 
Niech Bóg błogosławi Stany Zjednoczone Ameryki. 
Q 
 
105  
Módlcie się, Agenci są Aktywni  
Anonymous 6 listopada 2017 r. - 1:54:47  
Proszę was o modlitwę. 
Nasi agenci są narażeni na niebezpieczeństwo. 
Sytuacja wysokiego ryzyka. 
Cele o wysokiej wartości. 



Zatrzymajcie się na chwilę i podziękujcie tym, którzy są gotowi na śmierć dla ocalenia naszej 
republiki. 
Ciąg dalszy nastąpi. 
Q 

106  
Awarie 4Chan 
Anonymous 6 listopada 2017 - 1:57:33  
Anonymous 6 listopada 2017 - 1:55:00  
 
1509929714012.png  
>> 148154530  
Obcinają transmisję i próbują go odciąć. Pamiętaj, co powiedział Q. Oni tylko na to czekali. 
Cokolwiek się teraz dzieje, jest to bardzo ważny moment. Archiwizujcie WSZYSTKO 
>> 148154996  
Nic nie jest zbiegiem okoliczności. 
Jesteśmy w stanie wojny. 
SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.] odcięła sznurki. 
Desperacko szukają schronienia i wykorzystują wszystkie resztki swojej władzy/kontroli. 
Niech Bóg was błogosławi. 
Q 
 
107  
Tweet Obamy i Rozkaz Rozpoczęcia  
Anonymous 6 listopada 2017 - 1:59:21  
Kod: 
Niech Bóg obdarzy nas wszystkich mądrością, że warto pytać, jakie konkretne kroki możemy podjąć 
w celu wyeliminowania przemocy i zredukowania uzbrojenia. 
Zauważcie, że zaraz po tym jak wysłaliśmy rozkazy rozpoczęcia, to ten Tweet został opublikowany. 
Zbieg okoliczności?  
Módlcie się. 
Q 
 
108  
Obama Wykurzony  
Anonymous 6 listopada 2017 - 02:03:07  
Anonymous 6 listopada 2017 - 1:57:48  
>> 148152800  
Sprawdzone i postowane przez telefon, więc wybacz liczbę postów. Pierwsze odniesienie do 
„rozkazu ekstrakcji” miało miejsce o 0200 czasu Zulu i była godzina 0200 czasu Zulu, gdy wysłałem 
swoją odpowiedź. Mówiłem, że 1,5 godziny to wystarczająco dużo czasu dla jakiejkolwiek osoby na 
ukrycie się, gdyby taka osoba chciała się ukryć, a więc jeśli to były prawdziwe informacje, to 
ktokolwiek je opublikował, w bardzo istotny sposób naruszył bezpieczeństwo operacyjne. 
>> 148155375  
Nic nie jest tak oczywiste, jakim się wydaje, Anon [Anonymous, czyli Anonimowy – przyp. tłum.]. 
Co się stało?  



Wykurzyło to BO [Barack Obama - przyp. tłum.] z kryjówki. 
Dlaczego ma to znaczenie?  
Przeanalizuj znaczniki czasu mojej wiadomości na temat rozpoczęcia, odnoszącej się do Tweeta 
BO. 
Q 

109  
Święty Michał Archanioł 
Anonymous 6 listopada 2017 r. - 2:06:36  
Anonymous 6 listopada 2017 - 2:05:48  
 
1509930348872.jpg  
>> 148154137  
 
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego 
ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu 
niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, 
mocą Bożą strąć do piekła. Amen. 
>> 148156518  
Amen bracie. 
Q 
 
110  
Upadek MSM i CIA  
Anonymous 6 listopada 2017 - 02:08:46  
MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.]. 
Kontrwywiadu CIA. 
Wszystko to upadnie. 
Q

111  
HUMA i Obama  
Anonymous 6 listopada 2017 r. - 5:34:15  
Ważny Kontekst: 
Czego się dowiedzieliście o HUMA [Harvard University Muslim Alumni, czyli Stowarzyszenie 
Muzułmańskich Absolwentów Harvarda]?  
Jaką organizacją jest HUMA?  
Który prezydent USA jest powiązany z HUMA?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
W jakim roku (latach) miało to miejsce?  
Kto zapewniał finansowanie w imieniu tego prezydenta?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
W jakim roku (latach) miało to miejsce?  
Co się ostatnio wydarzyło w SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.]?  
Kto został aresztowany?  
Fundusze zostały zamrożone. 



Dlaczego ten były Prezydent był finansowany jeszcze przed rozpoczęciem kariery politycznej?  
Powtórzmy. 
Kluczowe informacje. 
Dlaczego ten były Prezydent był finansowany jeszcze przed rozpoczęciem kariery politycznej?  
Dlaczego jest to istotne?  
Czy MB [Bractwo Muzułmańskie - przyp. tłum.] było powiązane z którąkolwiek z tych organizacji/
osób?  
Przewińmy szybko do przodu. 
Dlaczego wydarzenia w SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.] są tak ważne?  
Dlaczego JK [Jared Kushner - przyp. tłum.] odbył ostatnio podróż do SA?  
Dlaczego ostatni Tweet POTUSa przed tymi wydarzeniami dotyczył SA?  
Dlaczego Twitter POTUSa został zablokowany na kilka dni przed ujawnieniem przykrywki 
nielojalnego pracownika?  
Skupmy się ponownie. 
Kto został aresztowany w SA?  
Czy ta osoba ma jakieś udziały w spółkach amerykańskich?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Twitter.  
Las Vegas. 
Ostatnie wydarzenia. 
Dlaczego ktoś inwestowałby w byłego Prezydenta jeszcze przed rozpoczęciem jego kariery 
politycznej?  
W jakim roku (latach) miało to miejsce?  
Jaką wiarę reprezentuje HUMA?  
Jaką wiarę reprezentuje MB [Bractwo Muzułmańskie - przyp. tłum.]?  
Jaką wiarę reprezentuje Huma?  
Kim są złe postacie na naszej scenie?  
Kto finansuje większość „starych” polityków w USA?  
Kraina fantazji. 
Kraina fantazji. 
Czy byłego Prezydenta USA od dawna specjalnie przygotowywano do stanowiska 
Głównodowodzącego?  
Czy to możliwe?  
Czy amerykański system polityczny/wyborczy jest skorumpowany?  
Kto jest właścicielem sondaży?  
Soros?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Nigdy nie sądzili, że ona przegra. 
Nigdy nie sądzili, że ona przegra. 
Kraina fantazji. 
Kraina fantazji. 
Ujawnienie całej układanki byłoby takim szokiem, że 99% Amerykanów (Świata) wylądowałoby w 
szpitalu. 
POTUS jest naszym zbawcą. 
Módlcie się. 
Agenci są aktywni. 



Jesteśmy w stanie wojny. 
Dobranoc BO [Barack Obama - przyp. tłum.]. 
Królewna Śnieżka. 
Ojciec chrzestny III. 
Q
 
112  
Dlaczego Chans  
Anonymous 6 listopada 2017 - 5:46:24  
Bardzo ważne w zakresie archiwizowania. 
Jest duże prawdopodobieństwo, że powyższe i kolejne zrzuty informacji zostaną zablokowane /pol/. 
Wdrożono środki ostrożności w zakresie dla tych transmisji, ale nie jest to w 100% bezpieczne. 
Kto jest właścicielem /pol/?  
Dlaczego używana jest właśnie ta platforma?  
Jakie ostatnie wydarzenia prawie miały miejsce na /pol/?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Zachowajcie czujność w największych miastach USA (DC [Waszyngton – przyp. tłum]), w trakcie 
wydarzeń sportowych i innych prawicowych spotkań. 
Powtórzmy. 
Zachowajcie czujność w największych miastach USA (DC [Waszyngton – przyp. tłum]), w trakcie 
wydarzeń sportowych i innych prawicowych spotkań. 
Nieuchronne jest pojawienie się większej ilości fałszywych znaków. 
Wybory (wtorkowe) nie mają już znaczenia na tym etapie. 
Królewna Śnieżka. 
Ojciec chrzestny III. 
Powyższe informacje nabiorą sensu w miarę rozwoju sytuacji. 
Podsumujcie i poskładajcie układankę w całość. 
Kluczowe. 
Q 
 
113  
Właściciele Mediów Społecznościowych i MSM 
Anonymous 6 listopada 2017 - 5:53:46  
Platformy mediów społecznościowych. 
10 największych akcjonariuszy Facebooka?  
10 największych akcjonariuszy Twittera?  
10 największych akcjonariuszy Reddit?  
Dlaczego SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.] ma tutaj znaczenie?  
MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.]. 
Pociąga za sznurki w NBC/MSNBC?  
Pociąga za sznurki w ABC?  
Pociąga za sznurki w CBS?  
Pociąga za sznurki w CNN?  
Inwestor(zy) w Fox News?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Co to jest Operacja Mockingbird [Drozd/Przedrzeźniacz – przyp. tłum.]?  



Aktywny?  
Kim jest A Cooper?  
Jakie jest pochodzenie Coopera?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Królewna Śnieżka. 
Ojciec chrzestny III. 
Prędko. 
Q 
 
114  
Wojsko USA to Zbawiciel Ludzkości  
Anonymous 6 listopada 2017 r. - 5:56:55  
Wojsko USA = zbawiciel ludzkości. 
Nigdy nie zapomnimy. 
Kraina fantazji. 
Niech Bóg ma nas w swej opiece. 
Q 
 
115  
Obama Wykurzony (kontynuacja) 
Anonymous 6 listopada 2017 r. - 06:23:34  
Anonymous 6 listopada 2017 - 5:54:34  
 
1509944074844.jpg  
>> 148183551  
O JA PIERDOLĘ!! 
 
To japońska restauracja. 
 
JAPONIA. WOJSKO. szybka ROZMOWA 
 
A WSPÓŁRZĘDNE EKSTRAKCJI PROWADZĄ DO JAPOŃSKIEJ RESTAURACJI 
>>148186000  
!!!!!!!!!!! 

116  
Szybka Archiwizacja  
Anonymous 6 listopada 2017 - 22:48:58  
Nieuchronnie nadchodzi zrzut okruchów. 
Niezwłocznie je zarchiwizujcie. 
Wgrajcie do grafiki. 
Q 



117  
Aresztowanie Saudyjskiego Księcia Alwaleeda  
Anonymous 6 listopada 2017 - 22:50:33  
 
1510005033971.jpg  
Dlaczego aresztowanie Alwaleeda i innych powiązanych osób było tak ważne?  
W jaki sposób Alwaleed i BO [Barack Obama - przyp. tłum.] są powiązani z HUMA [Harvard 
University Muslim Alumni, czyli Stowarzyszenie Muzułmańskich Absolwentów Harvarda]?  
Dlaczego Alwaleed finansował BO, jeszcze zanim zaczął on swoją karierę polityczną?  
Dlaczego Alwaleed finansował BO, jeszcze zanim zaczął on swoją karierę polityczną?  
Czym jest HUMA? Zdefiniujcie. 
Na czytaniu jakiej książki został przyłapany BO?  
Dlaczego niezwłocznie zostało to zbagatelizowane jako nieprawdziwe?  
Czym jest  „Post-amerykański świat według Fareeda Zakarii”?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Dlaczego Prezydent USA miałby czytać tę książkę?  
Do jakiego kościoła chodził BO zanim został Prezydentem?  
Kto był mentorem BO?  
W jaki sposób Alwaleed jest powiązany z HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.]?  
Kto był mentorem HRC?  
W jaki sposób Alwaleed jest powiązany z Bushem Sr./Jr. połączony?  
Co się wydarzyło po 9-11?  
Jaka wojna została wtedy rozpoczęta?  
Jaki był cel i ujawnienia informacji w zakresie jej uzasadnienia?  
Kto sfinansował 9-11?  
Dlaczego ostatnio ujawniane są tajne dokumenty w sprawie 9-11?  
Co ostatnio wydarzyło się w SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.]?  
Jakie dokumenty FOIA [Ustawa o Wolności Informacji – przyp. tłum.] są (ostatnio) publicznie 
udostępniane?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Jakie informacje są zawarte w tych publikacjach poziomu c?  
Dlaczego C Wray jest istotny w związku z tymi publikacjami?  
Co oznacza pranie pieniędzy?  
Jakie jest jedno największe zdarzenie, które może spowodować, że wiele państw poniesie 
miliardowe koszty?  
Kto kontroluje na co idą te pieniądze?  
15 000 $ za szczoteczkę do zębów?  
Wykalkulujcie to sobie. 
Dlaczego zaatakowaliśmy Irak?  
Halliburton. 
Kim oni są?  
W czym się specjalizują?  
Czym jest serwis pól naftowych?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Jakie osoby sprawujące „wysokie” urzędy publiczne są powiązane z Halliburton?  
Jaki jest główny cel?  



Jaki jest główny element wpływu generujący korupcję?  
Co można kupić za pieniądze?  
Jaki ma to związek z SA?  
Jaki ma to związek z Alwaleedem?  
Jaki ma to związek z LV [Las Vegas -  przyp. tłum.]?  
Q 
 
118  
Rodzina Bin Ladena i 9/11  
Anonymous 6 listopada 2017 - 22:50:59  
Jakiej rodzinie pozwolono na wylot z USA zaraz po 9-11?  
Kto zezwolił na ten wyjazd z USA?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Czy komuś jeszcze pozwolono wyjechać?  
Powtarzajcie. 
Czy komuś jeszcze pozwolono wyjechać?  
Czy to był prywatny samolot?  
Co mogą przewozić na pokładzie prywatne samoloty w porównaniu do tych komercyjnych?  
Z jakiego lotniska przylecieli/odlecieli?  
Co znajdowało się na pokładzie prywatnego samolotu do Iranu?  
Dlaczego rodzina Bin Ladena była w USA w trakcie 9-11?  
Zbieg okoliczności?  
W jaki sposób SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.] łączy się z rodziną Bin Laden?  
Kto konkretnie w SA jest związany z rodziną Bin Ladena?  
Co oni dostarczali?  
Do kogo?  
Dlaczego?  
Co można kupić za pieniądze?  
Dlaczego wydarzenia w SA mają znaczenie dla powyższego?  
Kto finansowo wspiera handel ludźmi?  
Kto jest „pośrednikiem” załatwiającym seks z nieletnimi?  
Myślcie w kategoriach SA. 
W jaki sposób FB [Facebook – przyp. tłum.] oraz Instagram pomagają w porwaniach?  
Pomyślcie o filmie „Uprowadzona”. 
To tylko fikcja, tak?  
Dlaczego osoby sprawujące wysokie urzędy publiczne mają swoje fundacje/instytuty?  
Czym jest pranie pieniędzy?  
Co można kupić za pieniądze?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Jakie inne osoby zostały aresztowane w SA?  
Jaka była ich przeszłość?  
Czy jakaś z tych osób jest powiązana z Grupą Podesta?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Co jest niezbędne, aby było możliwe postawienie w stan oskarżenia osoby sprawującej wysoki 
urząd publiczny?  
Jak uniknąć mylnego zrozumienia przez opinię publiczną?  



Jak można usprawiedliwić ataki na przeciwników politycznych przed opinią publiczną?  
Dlaczego informacja jest tak ważnym narzędziem?  
Czy kraj jest podzielony?  
Dlaczego MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.] przedstawiają nasz 
kraj jako podzielony?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Q 
 
119  
Zrób Listę Miliarderów 
Anonymous 6 listopada 2017 - 22:51:29  
Czym jest zakłócenie przepływu pieniędzy?  
Zrób listę Miliarderów. 
Historia której rodziny sięga aż do czasów przed I i II wojną światową?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Dlaczego rodzina Bushów przerwała ostatnio ciszę i zaatakowała POTUSa?  
Czy to zbieg okoliczności, że stało się to przed aresztowaniami w SA [Arabia Saudyjska - przyp. 
tłum.]?  
Kto kontroluje miliardy wydawane na rzecz wojny?  
Kto kontroluje miliardy wydawane na politykę ochrony środowiska (dygresja)?  
Dokąd trafiają te fundusze?  
Za granicę?  
Do kogo/jakiego podmiotu oraz/lub organizacji?  
Jaki fundusz łapówkarski został niedawno wyeliminowany przez AG [Attorney General, czyli 
Prokurator Generalny - przyp. tłum.] Sessions?  
Czym jest operacja Fast & Furious [Szybcy i Wściekli – przyp. tłum.]?  
Jaki jest temat przewodni tego wszystkiego?  
PIENIĄDZE. 
Kto kontroluje FED [System Rezerwy Federalnej – przyp. tłum.]?  
W jaki sposób liderzy polityczni/„gadające głowy” nagromadzili aktywa przekraczające 5 mln $+?  
Jaki był majątek tych osób zanim objęli oni urząd publiczny?  
Wykalkulujcie sobie to. 
Dlaczego ma to znaczenie?  
Królewna Śnieżka. 
Ojciec chrzestny III. 
Q 
 
120  
Kontrola Narracji 
Anonymous 6 listopada 2017 - 22:51:56  
Dlaczego jakimś niesamowitym zbiegiem okoliczności doszło do ataku terrorystycznego (lub ataku 
spowodowanego chorobą psychiczną na poziomie c) zaraz po opublikowaniu negatywnych 
informacji na temat D [Demokraci – przyp. tłum.]?  
Czy wierzysz w zbiegi okoliczności?  
Oni myślą, że jesteście głupi. Te kukiełki bez żadnej władzy. Oni chcą zabrać waszą broń. 
Dlaczego? Bo utracili władzę. 



Kto finansuje ISIS?  
Jaki e-mail opublikowany przez WL [WikiLeaks – przyp. tłum.] łączy SA [Arabia Saudyjska - przyp. 
tłum.]/Katar z ISIS?  
Czy HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.] coś z tym łączy?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Dlaczego kontrola narracji jest tak ważna?  
Czy większość ludzi samodzielnie prowadzi śledztwa, czy po prostu wierzy w to co słyszy?  
Dlaczego MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.] są tak wrogo 
nastawione wobec POTUSa?  
Kto kontroluje MSM?  
Dlaczego wszystkie MSM propagują ten sam temat danego dnia?  
Koordynacja?  
Kto określa narrację na dany dzień?  
W jaki sposób narracja jest przekazywana do MSM?  
Czym dysponuje NSA/MI [Military Intelligence, czyli Wywiad Wojskowy - przyp. tłum.], co pozwala 
na gromadzenie danych (z tego co wiesz)?  
Pomyśl o Snowdenie. 
Dlaczego NSA ma ograniczoną zdolność do ścigania i demaskowania obywateli z USA?  
Kto określa narrację?  
Osoby z USA?  
Kto może łamać niniejszą zasadę?  
Kto nie może łamać niniejszej zasady?  
Dlaczego Adm R [Admirał Rogers - przyp. tłum.] jest tak ważny?  
Kto chciał go zwolnić?  
Dlaczego?  
Dlaczego Adm R nie został zastąpiony kimś innym przez POTUS, gdy objął on urząd Prezydenta?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Kto ma najwyższą władzę w zakresie wyznaczania poziomów tajności?  
Kto ostatecznie ustala poziom tajności?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Kraina fantazji. 
Q 
 
121  
Arabia Saudyjska ma Kluczowe Znaczenie  
Anonymous 6 listopada 2017 - 22:52:24  
Dlaczego wydarzenia, które ostatnio miały miejsce w SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.] są tak 
ważne?  
Jakie aktywa w USA znajdują się w SA/w pobliżu SA?  
Jakie zapewnienia zostały złożone w celu ochrony Królestwa?  
Kto zestrzelił pocisk z Jemenu?  
POTUS declassify_speech_Jap_11_5 [odtajnia_wypowiedź_Jap_11_5 – przyp. tłum.] 
Czy on naprawdę pochodził z Jemenu?  
Skąd mamy to wiedzieć?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Kim są marionetki?  



Kim są mistrzowie marionetek?  
Kto pociąga za sznurki?  
Co zapewnia władze?  
A co jeśli wybory w USA można sfałszować?  
Czym różni się JFK [John Fitzgerald Kennedy – przyp. tłum.], Reagan i Trump od całej reszty?  
Dlaczego JFK otaczał się rodziną, tak samo jak POTUS?  
Co jeśli wybory zostały kupione i opłacone?  
Jakby to było możliwe?  
Dlaczego nie wdrożono praw wyborczych dotyczących dokumentu identyfikacyjnego?  
Do czego potrzebujecie dokumentu identyfikacyjnego? Zróbcie listę. Porównajcie. Możecie się teraz 
zaśmiać. 
Jaki jest argument za niedopuszczeniem do uchwalenia przepisów dotyczących identyfikacji 
wyborców?  
Dlaczego imigranci są tak ważni? (MB [Bractwo Muzułmańskie - przyp. tłum.]) (Głosy) (Ataki) 
Dlaczego osoby nielegalnie przebywające w kraju są tak ważne? (MS13) (Głosy) (187) 
Dlaczego otwarta granica jest tak ważna?  
Co powiedział BO [Barack Obama - przyp. tłum.] do osób nielegalnie przebywających w kraju, 
podczas spotkania na szlaku kampanijnym w zeszłym roku?  
Do czego BO zachęcał?  
Czy to było nielegalne?  
Kto jest właścicielem dużej ilości akcji w firmie zajmującej się maszynami do głosowania?  
Kto decyduje, które maszyny do głosowania są używane w wyborach?  
Dlaczego niektóre „ważne” hrabstwa nadal prowadzą manualne/ręczne liczenie głosów?  
Niech Bóg nas ocali. 
Q 
 
122  
Co Kupują Pieniądze? 
Anonymous 6 listopada 2017 - 22:52:48  
Co kupują pieniądze?  
Jak zapobiec manipulacji?  
Dlaczego większość mediów jest lewicowa?  
Dlaczego Hollywood jest lewicowe?  
Dlaczego narracja jest tak ważna?  
Dlaczego liberałowie wszystko zwalają na rasizm bez żadnego dowodu?  
Brak dowodów. 
Kto jest mentorem HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.]?  
Z jaką partią był on związany?  
Dowód.  
Jaka partia utworzyła KKK [Ku Klux Klan – przyp. tłum.]?  
Jaka partia utworzyła Konfederację?  
Jaka partia zniosła niewolnictwo?  
Dlaczego D [Demokraci – przyp. tłum.]próbują wymazać historię?  
Czy czarna populacja naprawdę cieszy się obecnie wolnością, czy może jest zniewolona przez 
partię D?  
Wróćcie do okruchów dotyczących czarnej populacji. 



Dlaczego ma to znaczenie?  
Dlaczego atak następuje zaraz następnego dnia po opublikowaniu złych wiadomości (dla D)?  
Czy wierzysz w zbiegi okoliczności?  
Poskładaj układankę. 
Z okruchów można zrobić chleb. 
Operacje są już wdrażane. 
Agenci są już aktywni. 
Módlcie się. 
Królewna Śnieżka. 
Ojciec chrzestny III. 
Q
 
123  
Nic Nie Dzieje się Przez Przypadek  
Anonymous 6 listopada 2017 - 23:07:57  
Nic nie dzieje się przez przypadek. 
Wszystko ma swoje znaczenie. 
+++ 
Q 
 
124  
Sygnatury Elitarnych Rodzin 
Anonymous 8 listopada 2017 - 12:34:55  
+++ 
++ 
+ 
Q 
 
125  
Zdjęcie Korei Południowej 
Anonymous 8 listopada 2017 - 12:43:57  
 
1510098237174.png  
 
126  
Duplikat 
Anonymous 8 listopada 2017 - 12:56:17  
Poprzedni został usunięty. Ciekawe. 
+++  
++ 
+ 
Q 
 
127  
Grafika to Wasz Klucz 
Anonymous 8 listopada 2017 - 01:05:59  



Grafika jest waszym kluczem. 
Zróbmy sobie krótką przerwę i przywitajmy się z nielegalnie działającymi agencjami 
wywiadowczymi, które obecnie monitorują te wątki. 
Czy pieniądze były tego warte?  
Titanic. 
Q

128  
Grafika jest Niezbędna i Kluczowa  
Q  !ITPb.qbhqo 10 listopada 2017 - 5:07:15  
 
1510107905656.jpg  
Dodano podróż. 
Skoordynowany wysiłek zmierzają[C]y do wprowadzenia w błąd. 
Przewodnik po czytan[I]u okruchów jest niezbędny do kontynuowania. 
Załączona gr[A]fika jest poprawna. 
Połączone grafiki są niepoprawne i fałszywe. 
Grafika jest niezbędna i bardzo ważna. 
Znaczniki czasu i kolejność [są] kluczowe. 
Ponownie przeglądajcie grafikę (w całości) każdego dnia po opublikowaniu nowych informacji. 
Nauczcie się rozróżniać pomiędzy istotnymi/nieistotnymi informacjami. 
Działania dezinformacyjne są naprawdę prowadzone. 
Działania dezinformacyjne są niezbędne. 
Np. US ML NG [National Guard, czyli Gwardia Narodowa - przyp. tłum.] (1) Fałszywe SA [Arabia 
Saudyjska - przyp. tłum.] Prawdziwe  
Dlaczego było to konieczne?  
Jakie pytania zadawano w odniesieniu do SA przed wydarzeniami w SA?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Pomyślcie o lustrze. 
Spójrzcie tam, albo [tutaj], albo tam, prawda jest za wami. 
Czym jest mapa?  
Dlaczego mapa jest przydatna?  
Czym jest legenda?  
Dlaczego legenda jest przydatna?  
Czym jest sekwencja?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Kiedy mapa staje się przewodnikiem?  
Czym jest klucz?  
Wszystko, co zostało powiedziane, jest istotne. 
Wszystko. 
Przyszłość zapewnia przeszłość. 
Mapa zapewnia całą układankę. 
Układanka zapewnia 40 000 stóp. v. 
40 000 stóp v. jest tajne. 
Dlaczego mapa jest przydatna?  
Pomyślcie o kierunku. 



Pomyślcie o całej układance. 
Kto kontroluje narrację?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Czym jest zaklęcie?  
Kto śpi?  
Rozpowszechnianie. 
Uwaga na pokładzie. 
Wasze myśli powinny skupiać się wokół aktywnej wojny. 
Bądźcie [p]rzygotowani. 
Ope[r]acje już są wdrażane. 
Agenci są [a]ktywni. 
Grafika jest kluczowa. 
Znajdźcie kluczow[y] element [pray, czyli módlcie się – przyp. tłum.]. 
Działania i kontr-działania. 
Nigdy nie sądzili, że ona może przegrać. 
Królewna Śnieżka. 
Ojciec chrzestny III. 
Żelazny Orzeł.  
Q 

129  
CIA Zastąpione przez NSA  
Q  !ITPb.qbhqo 10 listopada 2017 r. - 5:24:35  
[C]los [I]ng [A]ct (Ostatni Rozdział – przyp. tłum.]: 
Zdemontowane. 
Niemożliwe do oczyszczenia. 
Operacje -> [N]o [S]uch [A]gency [alternatywne rozwinięcie skrótu NSA, czyli Nie Ma Takiej Agencji 
- przyp. tłum.] 
Q 
 
130  
Zdjęcie Hongkongu 
Q  !ITPb.qbhqo 10 listopada 2017 r. - 5:31:45  
 
1510288305037.png  
 
131  
Briefing POTUSA w Sprawie Bezpieczeństwa Narodowego 
Q  !ITPb.qbhqo 10 listopada 2017 - 21:55:14  
Briefing POTUSa w sprawie bezpieczeństwa narodowego o 3:02. 
Czekajcie na to. 
Q 
 



132  
Poprawna Grafika  
Q  !ITPb.qbhqo 10 listopada 2017 - 22:04:51 PM 
Anonymous 10 listopada 2017 - 22:01:39  
 
1510320845603.png  
>> 148871375  
Potwierdzone przez Q 
 
czy coś na tej grafice jest nieprawidłowe? dodałem posty z 5  
>> 148872136  
Potwierdzono. 
Poprawna grafika. 
Q
 
133  
Mistrzowie Marionetek  
Q  !ITPb.qbhqo 12 listopada 2017 - 5:29:35  
Ciężko będzie wam to przełknąć.  
Jest to ważne dla dalszego postępu. 
Kim są mistrzowie marionetek?  
Saudowie (6 +++) - 4 tryliony USD + 
Rothschild (6 ++) - 2 tryliony USD + 
Soros (6+) - 1 trylion USD + 
Skup się na szczycie (3). 
Ujawnienia dotyczące majątku - Fałszywe. 
Wiele światowych rządów karmi „Oko”. 
Pomyślcie o funduszach łapówkarskich (kolejna porcja). 
Pomyślcie o wojnie (kolejna porcja). 
Pomyślcie o paktach środowiskowych (kolejna porcja). 
Trójkąt ma (3) boki. 
Oko Opatrzności. 
Podążajcie śladem linii krwi. 
Czym jest klucz?  
Czy Szatan istnieje?  
Czy istnieje „myśl” szatana?  
Kto czci Szatana?  
Czym jest kult?  
Wyspa Epsteina. 
Czym jest świątynia?  
Co ma miejsce w świątyni?  
Czczenie?  
Dlaczego świątynia znajduje się na szczycie góry?  
Ile poziomów może istnieć pod spodem?  
Jakie znaczenie mają kolory, wzornictwo i symbol nad kopułą?  
Dlaczego ma to znaczenie?  



Kim są mistrzowie marionetek?  
Czy mistrzowie marionetek odbyli podróż na tę wyspę?  
Kiedy? Jak często? Dlaczego?  
 „Władimir Putin: Nowy Porządek Świata Czci Szatana” 
Q 
 
134  
Niezwykłe Wydarzenia w Arabii Saudyjskiej 
Q  !ITPb.qbhqo 12 listopada 2017 - 5:29:58  
Dlaczego wydarzenia w SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.] były niezwykłe?  
Kto został aresztowany?  
Jakich informacji dostarczą dane bankowe?  
Sporządźcie sobie listę nazwisk, historii rodziny, udziałów inwestycyjnych/własnościowych i 
kontaktów osobistych. 
EX: Alwaleed HUMA BO [Barack Obama - przyp. tłum.], Citigroup, Kontrola USA 
Dlaczego ma to znaczenie?  
Saudowie. 
Saudowie – Kontrola USA 
Podążajcie śladem pieniędzy. 
Jaka zmiana władzy miała ostatnio miejsce?  
Czy wyznaczono nowego Króla?  
Zbieg okoliczności?  
Ciemność do ŚWIATŁA. 
Dlaczego ma to znaczenie?  
Usunięto jedną stronę trójkąta (pierwszy raz w historii). 
Inne strony chylą się ku upadkowi. 
+++ 
++ 
+ 
Q 
 
135  
Banki Rodziny Rothschild 
Q  !ITPb.qbhqo 12 listopada 2017 - 5:31:13  
BANKI BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ RODZINY ROTHSCHILD ORAZ PRZEZ NICH 
KONTROLOWANE: 
Afganistan: Bank Afganistanu  
Albania: Bank Albanii  
Algieria: Bank Algierii  
Argentyna: Bank Centralny Argentyny 
Armenia: Bank Centralny Armenii  
Aruba: Bank Centralny Aruba  
Australia: Bank Rezerw Australii  
Austria: Austriacki Bank Narodowy 
Azerbejdżan: Bank Centralny Republiki Azerbejdżańskiej  
Bahamy: Bank Centralny Bahamów  



Bahrajn: Bank Centralny Bahrajnu  
Bangladesz: Bank Bangladeszu  
Barbados: Bank Centralny Barbados 
Białoruś: Narodowy Bank Republiki Białorusi  
Belgia: Narodowy Bank Belgii  
Belize: Bank Centralny Belize  
Benin: Bank Centralny Państw Afryki Zachodniej (BCEAO) 
Bermudy: Jednostka Monetarna Bermudy  
Bhutan: Królewska Jednostka Monetarna Bhutanu  
Boliwia: Bank Centralny Boliwii  
Bośnia: Bank Centralny Bośni i Hercegowiny 
Botswana: Bank Botswany 
Brazylia: Bank Centralny Brazylii  
Bułgaria: Bułgarski Bank Narodowy 
Burkina Faso: Bank Centralny Państw Afryki Zachodniej (BCEAO) 
Burundi: Bank Republiki Burundi  
Kambodża: Narodowy Bank Kambodży 
Kamerun: Bank Państw Afryki Środkowej  
Kanada: Bank Kanady - Banque du Canada  

136  
Banki Rodziny Rothschild (kontynuacja) 
Q  !ITPb.qbhqo 12 listopada 2017 - 05:31:41  
Kajmany: Jednostka Monetarna Kajmanów  
Republika Środkowoafrykańska: Bank Państw Afryki Środkowej  
Czad: Bank Państw Afryki Środkowej  
Chile: Bank Centralny Chile  
Chiny: Ludowy Bank Chin  
Kolumbia: Bank Republiki  
Komory: Bank Centralny Komorów  
Kongo: Bank Państw Afryki Środkowej  
Kostaryka: Bank Centralny Kostaryki  
Wybrzeże Kości Słoniowej: Bank Centralny Państw Afryki Zachodniej (BCEAO) 
Chorwacja: Chorwacki Bank Narodowy 
Kuba: Bank Centralny Kuby 
Cypr: Bank Centralny Cypru  
Czechy: Czeski Bank Narodowy 
Dania: Narodowy Bank Danii  
Dominikana: Bank Centralny Dominikany 
Obszar Karaibów Wschodnich: Bank Centralny Karaibów Wschodnich  
Ekwador: Bank Centralny Ekwadoru  
Egipt: Bank Centralny Egiptu  
Salwador: Bank Centralny Rezerw Salwadoru  
Gwinea Równikowa: Bank Państw Afryki Środkowej  
Estonia: Bank Estonii  
Etiopia: Narodowy Bank Etiopii  



Unia Europejska: Europejski Bank Centralny 
Fidżi: Bank Rezerw Fidżi  
Finlandia: Bank Finlandii  
Francja: Bank Francji  
Gabon: Bank Państw Afryki Środkowej  
Gambia: Bank Centralny Gambii  
Gruzja: Narodowy Bank Gruzji  
Niemcy: Niemiecki Bank Federalny 
Ghana: Bank Ghany 
Grecja: Bank Grecji  
Gwatemala: Bank Gwatemali  
Gwinea Bissau: Bank Centralny Państw Afryki Zachodniej (BCEAO) 
Gujana: Bank Gujany 
Haiti: Bank Centralny Haiti  
Honduras: Bank Centralny Hondurasu  
Hongkong: Jednostka Monetarna Hongkongu  
Węgry: Narodowy Bank Węgier 
Islandia: Bank Centralny Islandii  
Indie: Bank Rezerw Indii  
Indonezja: Bank Indonezji  
Iran: Bank Centralny Islamskiej Republiki Iranu  
 
137  
Banki Rodziny Rothschild (kontynuacja) 
Q  !ITPb.qbhqo 12 listopada 2017 - 05:32:20  
Irak: Bank Centralny Iraku  
Irlandia: Bank Centralny i Jednostka Usług Finansowych Irlandii  
Izrael: Bank Izraela  
Włochy: Bank Włoch  
Jamajka: Bank Jamajki  
Japonia: Bank Japonii  
Jordania: Bank Centralny Jordanii  
Kazachstan: Narodowy Bank Kazachstanu  
Kenia: Bank Centralny Kenii  
Korea: Bank Korei  
Kuwejt: Bank Centralny Kuwejtu  
Kirgistan: Narodowy Bank Republiki Kirgiskiej  
Łotwa: Bank Łotwy 
Liban: Bank Centralny Libanu  
Lesotho: Bank Centralny Lesotho  
Libia: Bank Centralny Libii (Ich najnowszy nabytek) 
Urugwaj: Bank Centralny Urugwaju  
Litwa: Bank Litwy 
Luksemburg: Bank Centralny Luksemburga  
Makau: Jednostka Monetarna Makau  
Macedonia: Narodowy Bank Republiki Macedonii  



Madagaskar: Bank Centralny Madagaskaru  
Malawi: Bank Rezerw Malawi  
Malezja: Bank Centralny Malezji  
Mali: Bank Centralny Państw Afryki Zachodniej (BCEAO) 
Malta: Bank Centralny Malty 
Mauritius: Bank Mauritiusu  
Meksyk: Bank Meksyku  
Mołdawia: Narodowy Bank Mołdawii  
Mongolia: Bank Mongolii  
Czarnogóra: Bank Centralny Czarnogóry 
Maroko: Bank Maroko  
Mozambik: Bank Mozambiku  
Namibia: Bank Namibii  
Nepal: Bank Centralny Nepalu  
Holandia: Bank Holandii  
Antyle Holenderskie: Bank Antyli Holenderskich  
Nowa Zelandia: Bank Rezerw Nowej Zelandii  
Nikaragua: Bank Centralny Nikaragui  
Niger: Bank Centralny Państw Afryki Zachodniej (BCEAO) 
Nigeria: Bank Centralny Nigerii  
Norwegia: Bank Centralny Norwegii  
Oman: Bank Centralny Omanu  
Pakistan: Państwowy Bank Pakistanu  

138  
Banki Rodziny Rothschild (kontynuacja) 
Q  !ITPb.qbhqo 12 listopada 2017 - 5:32:49  
Papua Nowa Gwinea: Bank Papui Nowej Gwinei  
Paragwaj: Bank Centralny Paragwaju  
Peru: Bank Centralny Rezerw Peru  
Filipiny: Bank Centralny Filipin  
Polska: Narodowy Bank Polski  
Portugalia: Bank Portugali  
Katar: Katarski Bank Centralny 
Rumunia: Narodowy Bank Rumunii  
Rosja: Bank Centralny Rosji  
Rwanda: Narodowy Bank Rwandy 
San Marino: Bank Centralny Republiki San Marino  
Samoa: Bank Centralny Samoa  
Arabia Saudyjska: Agencja Monetarna Arabii Saudyjskiej  
Senegal: Bank Centralny Państw Afryki Zachodniej (BCEAO) 
Serbia: Narodowy Bank Serbii  
Seszele: Bank Centralny Seszeli  
Sierra Leone: Bank Sierra Leone  
Singapur: Jednostka Monetarna Singapuru  
Słowacja: Narodowy Bank Słowacji  



Słowenia: Bank Słowenii  
Wyspy Salomona: Bank Centralny Wysp Salomona  
Republika Południowej Afryki: Bank Rezerw RPA 
Hiszpania: Bank Hiszpanii  
Sri Lanka: Bank Centralny Sri Lanki  
Sudan: Bank Sudanu  
Surinam: Bank Centralny Surinam 
Suazi: Bank Centralny Suazi  
Szwecja: Szwedzki Bank Narodowy 
Szwajcaria: Szwajcarski Bank Narodowy 
Tadżykistan: Narodowy Bank Tadżykistanu  
Tanzania: Bank Tanzanii  
Tajlandia: Bank Tajlandii  
Togo: Bank Centralny Państw Afryki Zachodniej (BCEAO) 
Tonga: Narodowy Bank Rezerw Tonga  
Trynidad i Tobago: Bank Centralny Trynidadu i Tobago  
Tunezja: Bank Centralny Tunezji  
Turcja: Bank Centralny Republiki Turcji  
Uganda: Bank Ugandy 
Ukraina: Narodowy Bank Ukrainy 
Zjednoczone Emiraty Arabskie: Bank Centralny Zjednoczonych Emiratów Arabskich  
Zjednoczone Królestwo: Bank Anglii  
Stany Zjednoczone: Rezerwa Federalna, Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku  
Vanuatu: Bank Rezerw Vanuatu  
Wenezuela: Bank Centralny Wenezueli  
Wietnam: Państwowy Bank Wietnamu  
Jemen: Bank Centralny Jemenu  
Zambia: Bank Zambii  
Zimbabwe: Bank Rezerwy Zimbabwe  
FED [System Rezerwy Federalnej – przyp. tłum.] i IRS [Urząd Podatkowy USA – przyp. tłum.] 
FAKT: Rezerwa Federalna USA to firma z prywatnym właścicielem, która jest zlokalizowana na 
prywatnym kawałku ziemi, z immunitetem w stosunku do amerykańskiego prawa. 
Q

139  
Rezygnacja Republikanów 
Q  !ITPb.qbhqo 12 listopada 2017 - 5:33:13  
Lista republikanów z Izby Reprezentantów i Senatu, którzy ogłosili, że nie będą starać się o 
reelekcję: 
Bob Corker. 
Charlie Dent. 
Jeff Flake. 
Lynn Jenkins. 
Sam Johnson. 
Raul Labrador. 
Frank LoBiondo. 



Tim Murphy. 
Dlaczego ma to znaczenie?  
Ponownie przeczytajcie okruchy. 
Q

140  
Połączone Rodziny (TRÓJKĄT) = NWO 
Q  !ITPb.qbhqo 12 listopada 2017 - 5:33:51  
Bogactwo (z pokolenia na pokolenie) kupuje władzę. 
Władza (z pokolenia na pokolenie) kupuje więcej bogactwa/kontroli. 
Więcej bogactwa/władzy kupuje całe kraje i ich mieszkańców. 
Połączone rodziny (TRÓJKĄT) = NWO [Nowy Porządek Świata – przyp. tłum.]. 
Rodziny wewnętrznego TRÓJKĄTA upadną. 
Jaki jest klucz?  
Jaki Naród dominuje nad wszystkimi innymi?  
Jaki Naród ma wpływ na większość innych?  
Jaki jest klucz?  
Wróćcie do SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.]. 
Sznurki zostały odcięte (+++). 
Marionetki (+++) znalazły się w cieniu. 
Każda strona trójkąta kontroluje określoną podsekcję decydentów. 
Decydenci również są kategoryzowani jako marionetki/słudzy. 
Czym jest Nowy Porządek Świata?  
Dlaczego POTUSowi zaprezentowano taniec z szablami podczas wizyty w SA?  
Co to oznacza kulturowo?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Co wydarzyło się w SA?  
W jaki sposób POTUS usunął jedną stronę piramidy?  
Co POTUS otrzymał w trakcie wizyty w Chinach?  
Gdzie POTUS jadł posiłek?  
Jakie ma to znaczenie?  
Co jeśli Chiny, Rosja i inni koordynują działania z POTUSem w celu wyeliminowania NWO?  
Kto kontroluje NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.]?  
Kto tak naprawdę kontroluje NK?  
Kto kontroluje kilka agencji w USA, UE i za granicą?  
Dlaczego No Such Agency [alternatywne rozwinięcie skrótu NSA, czyli Nie Ma Takiej Agencji – 
przyp. tłum.] jest tak ważna?  
Obecnie trwają działania na szeroką skalę. 
Dlaczego Rosja pomaga wyeliminować ISIS?  
Nie jest to łatwe do zaakceptowania, ani uwierzenia. 
Z okruchów można upiec chleb. 
Operacje zostały zainicjowane. 
Będą wdrażane także misje połączone. 
Cały świat się broni. 
Odnieście się do grafiki. 
Wielkie Przebudzenie. 



Królewna Śnieżka. 
Żelazny Orzeł. 
Jason Bourne (2016) (Sen/CIA). 
Q

141  
Mamy Tutaj Złych Agentów 
Q  !ITPb.qbhqo 12 listopada 2017 - 5:53:04  
Źli agenci są wśród nas. 
Nie udało im się zamknąć strony. 
Jesteśmy chronieni. 
Będzie tylko gorzej. 
Archiwizujcie i koordynujcie działania. 
Zrzucone okruchy już niedługo poskładają się w całą układankę. 
Ta układanka otworzy oczy całego świata. 
Bez was nam się nie uda. 
Niech Bóg błogosławi was wszystkich. 
Q

142  
Prześledźcie Linię Krwi 
Q  !ITPb.qbhqo 12 listopada 2017 - 18:16:24  
W jaki sposób Sorosowi udało się zastąpił rodzinę „y”?  
Kim jest rodzina „y”?  
Prześledźcie linie krwi tych (3) rodzin. 
Co się stało podczas II Wojny Światowej?  
Czy Hitler był marionetką?  
Kto był jego zwierzchnikiem?  
Czemu miało to służyć?  
Jaki był prawdziwy cel tej wojny?  
W jakim wieku był GS [George Soros – przyp. tłum.]?  
Jaka jest historia rodziny Sorosa?  
Co się wydarzyło od czasu upadku Nazistowskich Niemiec?  
Kim jest A. Merkel?  
Jaka jest historia rodziny A. Merkel?  
Prześledźcie linię krwi. 
Kto zginął na Titanicu?  
W którym roku zatonął Titanic?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Co „dokładnie” stało się z Titanicem?  
Jakiej „klasie ludzi” zagwarantowano łodzie ratunkowe?  
Dlaczego wybranym „osobom” nie udało się wsiąść do łodzi ratunkowych?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Skąd wiemy, kto był na łodziach ratunkowych (D [Demokraci – przyp. tłum.]lub A [Amerykanie – 
przyp. tłum.])?  
W jaki sposób wówczas rejestrowano nazwiska i ciała?  



Kiedy zakupiono bilety na ten dziewiczy rejs?  
Kto został „specjalnie” zaproszony?  
Mniej niż 10. 
Czym jest FED [System Rezerwy Federalnej – przyp. tłum.]?  
Co FED kontroluje?  
Kto kontroluje FED?  
Kto zatwierdził utworzenie FED?  
Dlaczego Hollywood gloryfikuje Titanica jako tragiczną historię miłosną?  
Kto przeżył w filmie (jaki człowiek)?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Przeciwieństwo jest prawdą. 
Czym jest pranie mózgu?  
Czym jest PSYOP [Operacja Psychologiczna – przyp. tłum.]?  
Co stało się z Hindenburgiem?  
Co tak naprawdę stało się z Hindenburgiem?  
Kto zginął podczas tego „wypadku”?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Kto jest owieczkami?  
Kto kontroluje narrację?  
Prawda sprawiłaby, że 99% ludzi wylądowałoby w szpitalu. 
To musi być kontrolowane. 
Królewna Śnieżka. 
Żelazny Orzeł. 
Jason Bourne (CIA/Sen). 
Q

143  
7 Krasnoludków i Komputery CIA  
Q  !ITPb.qbhqo 12 listopada 2017 - 18:31:16  
Anonymous 12 listopada 2017 - 18:23:45  
>> 149122998  
Mamy dużo informacji, o to jedna z nich  
 
> CIA ma 7 superkomputerów, które noszą nazwy 7 krasnoludków z Królewny Śnieżki (Mędrek, 
Gapcio, Nieśmiałek, Gburek, Apsik, Śpioszek i Wesołek) 
 
https://cheshirelibraryscience.wordpress.com/tag/cia/ 
>> 149123755  
Potwierdzono. 
Kopcie głębiej. 
Sygnatury są WAŻNE. 
Q



144  
Patrioci Nie Śpijcie  
Q  !ITPb.qbhqo 12 listopada 2017 - 20:52:34  
Patrioci Nie Śpijcie. 
40 000 stóp w kontekście konieczności zrozumienia [USA]/SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.]/
globalnych wydarzeń. 
Poskładajcie układankę. 
Zmniejszcie wysokość (nie będziemy już latać tak wysoko). 
Im wyższa wysokość, tym większe [ryzyko] spisku ST [Seal Team, czyli Jednostka Sił Specjalnych – 
przyp. tłum.]. 
Wielu nie może/nie przełknie tego. 
Czym jest tajność na poziomie No Such Agency [alternatywne rozwinięcie skrótu NSA, czyli Nie Ma 
Takiej Agencji – przyp. tłum.] - grupa Q?  
Kto ma tak wysokie upoważnienia, aby mieć dostęp do pełnej układanki?  
Ktoś ważny. 
SIS [Służba Wywiadu Łączności  – przyp. tłum.] jest dobra. 
+++ Adm R +++ [Admirał Rogers - przyp. tłum.] 
Jaka agencja jest w stanie wojny z Clowns In America [Klowny W Ameryce, czyli Źli Agenci CIA – 
przyp. tłum.]?  
W jaki sposób POTUS zmienia narrację?  
(Nowy) Wiek Oświecenia. 
80% tajne.  
20% publiczne. 
Co wydarzyło się w ciągu os[t]atnich kilku miesięcy?  
Wyciek informacji CIA?  
Operacje (pomyślcie o SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.] + ???)?  
Sprzedaż CNN?  
Jakie rekordowe zastrzyki gotówki zostały wdrożone przez Clowns In America (publicznie)?  
Dlaczego???  
Kogo [t]o zaboli?  
Kto kontroluj[e] MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.]?  
Główny cel od samego początku: POTUS dyskredytuje MSM. 
[D]laczego ma to znaczenie?  
Jak przekazywane są informacje?  
W jaki sposób ludzie są informowan[i]?  
Dlaczego Sarah A. C. [Sara A. Carter – przyp. tłumacz] została zaatakowana?  
Dlaczego powtórzono Op[e]rację Mockingbird [Drozd/Przedrzeźniacz – przyp. tłum.]?  
Dlaczego powtórzono operację Jason Bourne (CIA/Sen)?  
Pomyślcie o platformach społecznościowych. 
Kim są Czarodzieje i Czarno[k]siężnicy?  
Jaką radę kontrolują Czarodzieje i Czarnoksiężnicy?  
Pomyślcie o Snowdenie (porzucono terminy wewnętrzne). 
Alicja i Kraina Czarów - zrozumiano. 
Królewna Śnieżka - zrozumiano. 
Żelazny Orzeł?  
Ojciec chrzestny III?  



Prędko?  
Wszystko ma znaczenie. 
Disney to element odwracający uwagę. 
Senat i Kongres = marionetki (nie wszyscy) (zmiana władzy). 
Dla [BOGA I KRAJU]. 
Dla LUDZKOŚCI. 
GERONIMO. 
Q

145  
To Nie Jest Gra! 
Q  !ITPb.qbhqo 12 listopada 2017 - 22:24:44  
::::OSTRZEŻENIE:::: 
To nie jest gra! 
DZISIEJSZY BEZPOŚREDNI ATAK PRZEZ NYT/Clowns In America [Klowny W Ameryce, czyli Źli 
Agenci CIA – przyp. tłum.]: 
https://www.nytimes.com/2017/11/12/us/nsa-shadow-brokers.html  
Czy wierzycie w zbiegi okoliczności?  
Ile takich zbiegów okoliczności potrzebujecie, aby uwierzyć?  
To największy zrzut tajnych informacji w historii świata. 
Módlcie się. 
Q

146  
Duplikat - To Nie Jest Gra! 
Q  !ITPb.qbhqo 12 listopada 2017 - 22:30:27  
::::OSTRZEŻENIE:::: 
To nie jest gra! 
DZISIEJSZY BEZPOŚREDNI ATAK PRZEZ NYT/Clowns In America [Klowny W Ameryce, czyli Źli 
Agenci CIA – przyp. tłum.]: 
https://www.nytimes.com/2017/11/12/us/nsa-shadow-brokers.html  
Czy wierzycie w zbiegi okoliczności?  
Ile takich zbiegów okoliczności potrzebujecie, aby uwierzyć?  
To największy zrzut tajnych informacji w historii świata. 
Módlcie się. 
Q

147  
Bezpośredni Atak NYT/CIA  
Q  !ITPb.qbhqo 12 listopada 2017 - 22:34:56  
Duplikat - To Nie Jest Gra! 
146  
Q  !ITPb.qbhqo 12 listopada 2017 - 22:30:27  
::::OSTRZEŻENIE:::: 
To nie jest gra! 
DZISIEJSZY BEZPOŚREDNI ATAK PRZEZ NYT/Clowns In America [Klowny W Ameryce, czyli Źli 



Agenci CIA – przyp. tłum.]: 
https://www.nytimes.com/2017/11/12/us/nsa-shadow-brokers.html  
Czy wierzycie w zbiegi okoliczności?  
Ile takich zbiegów okoliczności potrzebujecie, aby uwierzyć?  
To największy zrzut tajnych informacji w historii świata. 
Módlcie się. 
Q 
>> 149152383  
To jest atak bezpośredni. 
Artykuł jest dezinformacyjny, ale został stworzony, aby wysłać określony komunikat do POTUSa. 
Jesteście świadkiem historycznej chwili. 
Zbieg okoliczności?  
Niech Bóg będzie z nami wszystkimi. 
Q

148  
Bezpośredni Atak NYT/CIA na Q 
Q  !ITPb.qbhqo 12 listopada 2017 - 23:10:49  
Artykuł opublikowany dziś przez NYT [New York Times – przyp. tłum.]/Clowns In America [Klowny 
W Ameryce, czyli Źli Agenci CIA – przyp. tłum.]: grupa Q stanowi BEZPOŚREDNI atak/ostrzeżenie 
odnośnie informacji, które są tutaj zrzucane. 
Czytajcie między wierszami. 
Dlaczego artykuł został opublikowany właśnie dzisiaj?  
POTUS został już o tym poinformowany. 
Nowe środki zostały już aktywowane i są wdrażane. 
Zaktualizujcie grafikę. 
 
_DGB79FTWA-0ZjBT_19-T_yes 
_Conf_13_pre-lau_yes 
_HTzD09BA_conf_yes 
_ ^ yRTPCCA-7 ^ DFWTAb_yes 
_green1_green2_green3_green4_conf-ZDjTwT9Ry 
Z Bogiem. 
Q

149  
Zdjęcie Flagi Wolności USA  
Q  !ITPb.qbhqo 12 listopada 2017 - 23:37:54  
 
1497021851029.png



150  
Ostrzeżenie Lynn de Rothschild 
Q  !ITPb.qbhqo 13 listopada 2017 - 19:04:46  
Prośby o pomo[C] od innych na nic się nie z[d]adzą Tobie/Twojej rodzinie. Zawsze wiemy, gdzie 
przebywasz Ty /Twoja rodzina i słyszymy wasz oddech. 
Q 
 
_D7g ^ -_% 19FZBx_decline

151  
Schwytanie Bardzo Niebezpiecznego Zwierzęcia  
Q  !ITPb.qbhqo 14 listopada 2017 - 18:51:10  
Jak schwytać bardzo niebezpieczne zwierzę?  
Czy atakujesz je od przodu?  
Czy wchodzisz przez drzwi wejściowe?  
Czy sygnalizujesz z wyprzedzeniem, że będziesz atakować?  
Jak odróżnić dobro od zła?  
Komu możesz zaufać, że dochowa tajemnic?  
Jak można zapobiec wyciekom informacji?  
Komu możesz zaufać w zakresie ukończenia misji?  
Jak można zapobiec wysłaniu ostrzeżeń?  
Dlaczego Adm R. [Admirał Rogers - przyp. tłum.] jest tak ważny?  
Dlaczego kod źródłowy poprzedniego programu gromadzenia informacji NSA został opublikowany?  
Jak można oślepić Clowns In America [Klowny W Ameryce, czyli Źli Agenci CIA – przyp. tłum.]?  
Jaka była główna misja Snowdena?  
Jaka naprawdę była główna misja  Snowdena?  
Czy Snowden rzeczywiście działał sam?  
Nic nie jest takie, jakie się wydaje. 
Co nam próbuje przekazać AG [Attorney General, czyli Prokurator Generalny - przyp. tłum.] 
Sessions od czasu jego potwierdzenia na to stanowisko?  
Co nam próbuje przekazać POTUS od czasu potwierdzenia AG Sessions?  
Dlaczego potwierdzenie AG Sessions było tak mocno kwestionowane?  
Dlaczego potwierdzenie RR [Rod Rosenstein – przyp. tłum.] zostało przeprowadzone w sposób 
płynny i prosty?  
Jaka była liczba głosów na RR?  
Dlaczego Sessions wycofał się z dochodzenia z powodu konfliktu interesów?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Która grupa wielokrotnie wspierała RM [Robert Mueller - przyp. tłum.]?  
Jak schwytać bardzo niebezpieczne zwierzę?  
Kto optymalnie powinien przeprowadzić atak?  
Co stanowi jedyną siłę niezbędną do zachowania kontroli?  
Dlaczego Wojsko USA odgrywa tak istotną rolę w tej globalnej grze typu RYZYKO?  
Czym są pieniądze bez władzy?  
Dlaczego POTUS opuścił Manilę 30 minut przed planowanym czasem?  
Dlaczego doszło do lądowania AF1 [Air Force 1, czyli Samolot Prezydenta USA - przyp. tłum.] na 
Hawajach?  



Czy AF1 jest wyposażony w możliwość tankowania w powietrzu?  
Nic nie jest takie, jakie się wydaje. 
Jaki wyglądał podział głosów pomiędzy Trump i Clinton w DC [Waszyngton – przyp. tłum]?  
Jaki jest pseudonim dla DC?  
Dlaczego zapieczętowane akty oskarżenia zostały wdrożone poza jurysdykcją DC?  
Czemu miałoby to służyć?  
Dlaczego wyznaczenia stanowisk sędziowskich zostały tak szybko zrealizowane?  
Komu możemy zaufać?  
Miejcie wiarę, patrioci. 
Q

152  
Zdjęcie Korei Północnej 
Q  !ITPb.qbhqo 14 listopada 2017 - 19:07:34  
Anonymous 14 listopada 2017 - 19:02:04  
 
1510682524275.png  
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/930490487903084544  
 
czy ktoś to widział na filmie video?  
>> 149402286  
Czy to nie jest ciekawe?  
Co znajduje się poniżej?  
Q

153  
Dlaczego Donald Trump 
Q  !ITPb.qbhqo 15 listopada 2017 - 03:25:09  
Coś na nadchodzące dni. 
Zadaj sobie szczere pytanie, dlaczego miliarder, który ma wszystko - sławę, fortunę, ciepłą i 
kochającą rodzinę, przyjaciół itp., chciałby narażać siebie i swoją rodzinę zostając POTUSem?  
Dlaczego miałby chcieć robić coś, co uczyni celem go, jak i również tych, na których mu zależy?  
Czy on potrzebuje pieniędzy?  
Czy on potrzebuje sławy?  
Co on z tego ma?  
Czy po prostu chce uczynić USA/świat lepszym miejscem dla swojej rodziny oraz dla dobrych i 
przyzwoitych ludzi, którzy od dawna byli wykorzystywani?  
A może nie mógł znieść myśli o masowych morderstwach, które są popełniane w celu zadowolenia 
Molocha?  
A może nie mógł znieść myśli o porwaniach, narkotyzowaniu i gwałceniu dzieci, podczas gdy 
przywódcy/organy ścigania na całym świecie przymykają na to oczy. 
A może był zmęczony patrzeniem na to, jak pewne rasy/kraje są ciągle wykorzystywane i specjalnie 
utrzymywane w potrzebie/biedzie oraz cierpieniu w określonym celu. 
A może nie mógł patrzeć jak świat płonie. 
Dlaczego, kilka godzin po wyborach, siedem osób udało się w pewne tajne miejsce, aby odbyć 
bardzo prywatne i dobrze zabezpieczone/strzeżone spotkanie?  



Dlaczego HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.] nie wygłosiła mowy koncesyjnej?  
Kiedy ostatni raz zdarzyło się, aby kandydat na prezydenta osobiście nie wygłosił mowy 
koncesyjnej?  
Co by się stało, gdyby granica pozostała otwarta, a MSM [Mainstream Media, czyli media głównego 
nurtu - przyp. tłum.] nadal prowadziłyby pranie mózgu?  
W którym momencie, Patrioci oraz ciężko pracujący mężczyźni i kobiety staną się mniejszością?  
Co z maszynami do głosowania?  
Kto jest właścicielem maszyn do głosowania?  
Co z przepisami dotyczącymi identyfikacji wyborców?  
Dokument identyfikacyjny z fotografią? Kiedy jest on konieczny i musi zostać przedstawiony? 
Zrobicie listę. Teraz możecie się zaśmiać. 
Przekalkulujcie sobie to. 
Czy szanse na pokonanie zła malałyby z każdym mijającym rokiem?  
Co oznacza „czerwona linia”?  
Dlaczego aresztowania przeprowadzone w SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.] były tak ważne?  
Jakie sznurki zostały natychmiastowo odcięte?  
Należy podążać za pieniędzmi. 
Kiedy ptak podśpiewuje?  
Q

154  
Kto Sfinansował 9-11  
Q  !ITPb.qbhqo 15 listopada 2017 - 03:25:29  
Kto sfinansował 9-11?  
Komu Bin Laden raportował swoje osiągnięcia?  
Dlaczego zadaniem grupy Clowns in America [Klowny W Ameryce, czyli Źli Agenci CIA – przyp. 
tłum.] było polowanie na/zabicie/schwytanie UBL [Osama bin Laden – przyp. tłum.]?  
Dlaczego nie było to zadaniem MI [Military Intelligence, czyli Wywiad Wojskowy - przyp. tłum.]?  
Jeśli znaleźliśmy UBL i wyeliminowaliśmy jego ochronę, to dlaczego od razu go zabiliśmy, zamiast 
wziąć go żywcem?  
Dlaczego nie chcieliśmy schwytać żywego UBL i wyciągnąć z niego informacji na temat innych 
możliwych ataków terrorystycznych?  
Być może kiedyś ludzie zrozumieją, że „oni” mieli plan, aby przeprowadzić „kolejne” zdarzenie 
masowej zagłady. 
I oraz II Wojna Światowa - zorganizowane i zaplanowane przez wybrane rodziny?  
Kraina fantazji. 
Pamiętaj, że im więcej ludzi, tym więcej mają oni władzy. 
Dlaczego D [Demokraci – przyp. tłum.] naciskają na ograniczenie posiadania broni „zaraz” po 
każdym tragicznym incydencie?  
Dlaczego jest to tak ważny punkt ich programu?  
My, naród - to tego oni się boją. 
My, naród - obawiają się, że pewnego dnia wszyscy się obudzą. 
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,  
święć się imię Twoje,  
przyjdź królestwo Twoje, 
bądź wola Twoja, 



jako w niebie, tak i na ziemi. 
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,  
i odpuść nam nasze winy, 
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, 
i nie wódź nas na pokuszenie,  
ale nas zbaw ode złego. 
Q

155  
Zielony Ciąg (kontynuacja) 
Q  !ITPb.qbhqo 15 listopada 2017 - 06:38:48  
_Conf_D-TT _ ^ _ v891_0600_yes 
_green1_0600  
Bunkier Apple Żółte Niebo [… + 1] 
Tak 
Z Bogiem. 
Q

156  
Rothschild Wzięty na Cel 
Q  !ITPb.qbhqo 18 listopada 2017 - 11:18:29  
++

157  
Kto Dysponuje Wszystkimi Informacjami  
Q  !ITPb.qbhqo 20 listopada 2017 r. - 8:29:00  
Czym jest klucz?  
Do czego służy klucz?  
Czym jest osłona?  
Do czego służy osłona?  
Kto otworzył drzwi do wszystkich innych drzwi?  
Czy zostało to wcześniej zaplanowane?  
Czy wierzysz w zbiegi okoliczności?  
Czym jest informacja?  
Kto kontroluje udostępnianie informacji?  
KTO DYSPONUJE WSZYSTKIMI INFORMACJAMI?  
Kto rozpowszechnia informacje?  
Czym są MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.]?  
Kto kontroluje MSM?  
Kto tak naprawdę kontroluje MSM?  
Dlaczego mamy wierzyć, że MSM to jedyne wiarygodne źródło wiadomości?  
Kto kontroluje MSM?  
Kto tak naprawdę kontroluje MSM?  
Dlaczego mamy wierzyć, że MSM to jedyne wiarygodne źródło wiadomości?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Dlaczego platformy inne niż MSM są od razu nazywane teoriami spiskowymi/lub niewiarygodnymi?  



Dlaczego platformy inne niż MSM są od razu nazywane teoriami spiskowymi/lub niewiarygodnymi?  
Co dzieje się, gdy podmiot oraz/lub osoba nagromadzi znaczną władzę?  
Zdefiniujcie korupcję. 
Bogactwo = władza. 
Władza = wpływ. 
Wpływ = kontrola. 
Otrząśnijcie się i powtórzcie to. 
Jaka siła wpływu została ostatnio odkryta (konkretnie w odniesieniu do wyborów z 2016 roku)?  
Jak duży wpływ ma Twitter, FB, Reddit itp. na ludzkie umysły?  
Czy ucisk generowany przez MSM został zredukowany?  
Czym jest open source [otwarte oprogramowanie – przyp. tłum.]?  
Co się stało rażąco oczywiste od czasu wyboru POTUSa?  
Dlaczego mieliby na to (otwartość) pozwolić?  
Czy nie byli przygotowani do kontrataku?  
Gdzie popełnili błędy w kalkulacjach?  
Jaki odwrotny wpływ to wywołało?  
W jaki sposób POTUS to rozpoznał i zapewnił odwrotny efekt?  
Co dzieje się, gdy podmiot oraz/lub osoba nagromadzi dużą władzę?  
Zdefiniujcie korupcję. 
Zdefiniujcie cenzurę. 
Zdefiniujcie „kontrolowaną” cenzurę.  
Jakie działania wdraża Twitter od połowy grudnia?  
Jaki jest cel tego działania?  
Czy możliwe jest, że chcą sprawdzić reakcję opinii publicznej/rządu?

158  
Kto Dysponuje Wszystkimi Informacjami (kontynuacja) 
Q  !ITPb.qbhqo 20 listopada 2017 - 08:29:21  
(ciąg dalszy) 
Kiedy zostało to ogłoszone?  
Kiedy miały miejsce wydarzenia w SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.]?  
Kto kontrolował dużą część akcji Twittera?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Zdefiniujcie opresję. 
Kto kontroluje narrację?  
Kto tak naprawdę kontroluje narrację?  
Kto strzeże narracji?  
Czy MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.] trzymają pod kloszem i 
ochraniają wybranych członków „partii”?  
Czy niniejsza ochrona izoluje tych członków „partii”?  
Kto kontroluje narrację?  
Jakie prawa zostały uchwalone w celu ochrony MSM przed procesami sądowymi?  
Kto konkretnie uchwalił to prawo?  
Czym jest immunitet?  
Co uniemożliwia organizacji informacyjnej „wymyślanie źródeł i reportaży”?  
Co uniemożliwia organizacji informacyjnej „wymyślanie źródeł i reportaży”?  



Jakie poprzednie orzeczenie SC [Supreme Court, czyli Sąd Najwyższy - przyp. tłum.] zapewniało 
reporterom ochronę i możliwość nieujawniania swojego „poufnego” źródła (źródeł)?  
Ilu ludzi nie zdaje sobie sprawy z „prawdy” ze względu na te ograniczenia?  
Jak uświadomić ludzi i poinformować ich o alternatywnej rzeczywistości?  
Czym są okruchy (pomyślcie o Hollywood/DC [Waszyngton – przyp. tłum.]) 
Zdefiniujcie „element wprowadzający” (myślcie o sztuce w teatrze)?  
Co ostatnio miało miejsce?  
Scena musi zostać przygotowana. 
Okruchy łatwo przełknąć. 
Co jeśli Hugh Hefner należał do grupy Clowns In America [Klowny W Ameryce, czyli Źli Agenci CIA 
– przyp. tłum.]?  
Czym jest przynęta?  
Zdefiniujcie szantaż. 
Jak można to zastosować?  
Kraina fantazji. 
KTO DYSPONUJE WSZYSTKIMI INFORMACJAMI?  
Nie Ma Takiej Agencji. 
Łowca staje się zdobyczą. 
Operacje są już wdrażane. 
Agenci są już aktywni. 
Działania dezinformacyjne są rzeczywistością. 
Działania dezinformacyjne są niezbędne. 
Cicha wojna (niektóre elementy wyciekają). 
Wielkie Przebudzenie. 
Żelazny Orzeł. 
Ojciec chrzestny III. 
Polowanie na Czerwony Październik.  
Q

159  
Czerwony Październik Nie Jest Zaginioną Łodzią Podwodną 
Anonymous 20 listopada 2017 r. - 09:16:18  
Anonymous 20 listopada 2017 r. - 09:10:43  
>> 150168157  
>> 150168274  
> polowanie na czerwony październik 
 
Czy to jest odniesienie do łodzi podwodnej, która niedawno zaginęła?  
>> 150169787  
Błędne skojarzenie.



160  
Pułapka CIA z Udziałem Hugh Hefnera  
Anonymous 20 listopada 2017 - 09:17:31  
Anonymous 20 listopada 2017 - 09:10:48  
Wszyscy za bardzo bagatelizują znaczenie Hugh Hefnera! Pomyślcie o tym w ten sposób. 
> Hugh zaprasza do siebie celebrytę/polityka  
> Hugh oferuje im „młody kąsek” 
> Hugh oferuje im „bezpieczną przystań”, w której mogą to zrobić 
> Hugh nagrywa ich zbliżenie  
> Wysyła nagranie do CIA 
> CIA ma na taką osobę haki DO KOŃCA ŻYCIA. 
 
Jest to BARDZO WAŻNE w zakresie możliwości sprawowania kontroli nad ludźmi! 
>>150169796  
!!!

161  
Wszystkie Posty Są Powiązane  
Anonymous 20 listopada 2017 r. - 9:36:59  
XXX 
! a22Tubbaks 
20 listopada 2017 r. - 9:27:48  
 
1493340724316.gif  
W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZWABIĆ NIEBEZPIECZNE ZWIERZĘ DO PUŁAPKI? AŻ MNIE KURWA 
BOKI BOLĄ ZE ŚMIECHU!!! 
>> 150170782  
Wszystkie posty są powiązane. 
Grafika stanowi klucz.

162  
Mapa Potwierdzona w 50%  
Q  !ITPb.qbhqo 20 listopada 2017 r. - 09:49:32  
Potwierdzono QMAP 1/2. 
Jest to kluczowe. 
Q

163  
Próba Uciszenia Świadka U1 [Uranium One – przyp. tłum.] 
Q  !ITPb.qbhqo 20 listopada 2017 - 10:00:31  
1 i 2 zostały potwierdzone. 
Będzie to niezbędne w trakcie nadchodzących tygodni. 
Innymi słowy, podjęto sześć prób uciszenia świadka, który ma jutro zeznawać. 
Specjalni agenci są w stanie gotowości.  
Q



164  
Wielkie Przebudzenie Rozprzestrzenia się 
Q  !ITPb.qbhqo 20 listopada 2017 - 10:05:24  
Nadejście będzie skutkowało dezaktywacją botów. 
Kontynuujcie walkę w tym szlachetnym celu. 
To się rozprzestrzenia.  
Q

165  
Rozszerzcie proces swojego myślenia  
Q  !ITPb.qbhqo 20 listopada 2017 - 18:48:10  
Rozszerzcie proces swojego myślenia. 
Jakie schematy dostrzegacie?  
W jaki sposób schematy są tworzone i odizolowywane?  
Czym są zestawy danych?  
Czym jest mapa?  
Odnośnie Twittera (powtórzmy) (to bardzo ważne). 
Jakie działanie wdraża Twitter od połowy grudnia?  
Jaki jest cel tego działania?  
Czy możliwe jest, że chcą sprawdzić reakcję opinii publicznej/rządu?  
Kiedy zostało to ogłoszone?  
Kiedy miały miejsce wydarzenia w SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.]?  
Kto kontrolował dużą część akcji Twittera?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Rozszerzcie proces swojego myślenia. 
Jaki jest prawdziwy cel tego działania?  
Czym jest SS [Secret Service, czyli Tajna Służba – przyp. tłum.]?  
Kto jest główną osobą chronioną przez SS?  
Jakie działanie wdraża Twitter od połowy grudnia?  
Czy POTUS będzie w stanie korzystać z Twittera po wdrożeniu tego działania?  
Zdefiniujcie „znane” działanie. 
Dlaczego MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.] ignoruje to działanie?  
Co ostatnio wydarzyło się na Twiterze POTUSa?  
Ponownie przeczytaj okruchy dotyczące tego tematu (jest to niezbędne). 
Dwa scenariusze (przegrany/przegrany). 
SS poradziła POTUSowi, aby zaprzestał korzystania z Twittera z powodu wdrożenia nowych zasad 
śledzenia (pliki cookie), a jest to tylko jeden z wielu elementów szpiegujących, które są ujawniane 
(ryzyko) – to nie pierwszy raz, gdy powinęła im się noga (niezbędne jest ponowne przeczytanie). 
POTUS został uciszony na Twitterze z powodu tej nowej polityki (dotyczy: SS/ryzyko). 
Awaria bezpośrednich wiadomości. 
POTUS buntuje się przeciwko uciszeniu. 
Złe postaci gromadzą metadane i informacje służące do namierzania. 
Jest to mały przykład cichej wojny, która trwa od dłuższego czasu. 
Opcje?  
Wdrożyć regulacje?  
Problem: czas na ukończenie. 



Rozwiązanie?  
Patrioci, rozpowszechnijcie te informacje. 
Jason Bourne (Głęboki Sen). 
Q

166  
Repost Rozszerzcie Proces Swojego Myślenia  
Q  !ITPb.qbhqo 20 listopada 2017 - 19:07:04  
(Dokonajcie repostu do właściwego wątku). 
Rozszerzcie proces swojego myślenia. 
Jakie schematy dostrzegacie?  
W jaki sposób schematy są tworzone i odizolowywane?  
Czym są zestawy danych?  
Czym jest mapa?  
Odnośnie Twittera (powtórzmy) (to bardzo ważne). 
Jakie działanie wdraża Twitter od połowy grudnia?  
Jaki jest cel tego działania?  
Czy możliwe jest, że chcą sprawdzić reakcję opinii publicznej/rządu?  
Kiedy zostało to ogłoszone?  
Kiedy miały miejsce wydarzenia w SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.]?  
Kto kontrolował dużą część akcji Twittera?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Rozszerzcie proces swojego myślenia. 
Jaki jest prawdziwy cel tego działania?  
Czym jest SS [Secret Service, czyli Tajna Służba – przyp. tłum.]?  
Kto jest główną osobą chronioną przez SS?  
Jakie działanie wdraża Twitter od połowy grudnia?  
Czy POTUS będzie w stanie korzystać z Twitteraa po wdrożeniu tego działania?  
Zdefiniujcie „znane” działanie. 
Dlaczego MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.] ignoruje to działanie?  
Co ostatnio wydarzyło się na Twiterze POTUSa?  
Ponownie przeczytaj okruchy dotyczące tego tematu (jest to niezbędne). 
Dwa scenariusze (przegrany/przegrany). 
SS poradziła POTUSowi, aby zaprzestał korzystania z Twittera z powodu wdrożenia nowych zasad 
śledzenia (pliki cookie), a jest to tylko jeden z wielu elementów szpiegujących, które są ujawniane 
(ryzyko) – to nie pierwszy raz, gdy powinęła im się noga (niezbędne jest ponowne przeczytanie). 
POTUS został uciszony na Twitterze z powodu tej nowej polityki (dotyczy: SS/ryzyko). 
Awaria bezpośrednich wiadomości. 
POTUS buntuje się przeciwko uciszeniu. 
Złe postaci gromadzą metadane i informacje służące do namierzania. 
Jest to mały przykład cichej wojny, która trwa od dłuższego czasu. 
Opcje?  
Wdrożyć regulacje?  
Problem: czas na ukończenie. 
Rozwiązanie?  
Patrioci, rozpowszechnijcie te informacje. 



Jason Bourne (Głęboki Sen). 
Q

167  
POTUS Otworzył Drzwi 
Q  !ITPb.qbhqo 20 listopada 2017 - 19:12:14  
POTUS otworzył drzwi prowadzące do wszystkich innych drzwi. 
Rozszerzcie proces swojego myślenia. 
Co jest elementem kluczowym?  
Q

168  
To Nie Jest Jeszcze Czas Sygnatury Czerwonego Października  
Q  !ITPb.qbhqo 20 listopada 2017 - 19:13:08  
Anonymous 20 listopada 2017 - 19:10:19  
>> 150214269  
Cieszę się, że tu jesteś Q, czy możesz potwierdzić tę teorię w odniesieniu do Czerwonego 
Października?  
http://www.lasvegasnow.com/news/us-says-north-korean-submarine-missing/395856843  
Zauważyłem poszukiwania łodzi podwodnej, które miały miejsce 13, a także nagromadzenie 
marynarki wojennej w San Diego. 
>> 150214567  
Sygnatura Czerwonego Października nie została jeszcze wprowadzona. 
Podążajcie zgodnie z mapą. 
Q

169  
Soros Sprzedaje Akcje Firm Technologicznych 
Q  !ITPb.qbhqo 20 listopada 2017 - 19:19:39  
Anonymous 20 listopada 2017 - 19:15:12  
Soros sprzedaje akcje następujących firm: Twitter, Facebook, Apple i Snap  
 
https://www.marketwatch.com/story/soros-sells-twitter-facebook-apple-and-snap-2017-11-14?
mod=mw_share_facebook 
>>150214997  
!!!

170  
Q Dlaczego Tutaj Jestem? 
Q  !ITPb.qbhqo 20 listopada 2017 - 19:24:02  
Dlaczego tutaj jestem w ciągu dnia?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Jakie wynikają z tego implikacje?  
Q



171  
Dobro nad Złem  
Q  !ITPb.qbhqo 21 listopada 2017 - 1:17:08  
Dobro zawsze pokona zło.  
Q

172  
Dobro nad Złem  
Q  !ITPb.qbhqo 21 listopada 2017 - 1:40:49  
Dobro zawsze pokona zło. 
Q

173  
Bez Fałszerstwa, ani Szantażu 
Q  !ITPb.qbhqo 21 listopada 2017 - 1:42:50  
Dobro zawsze pokona zło. 
Tym razem nie będzie fałszerstwa/szantażu. 
Czarodzieje i Czarnoksiężnicy. 
Q

174  
Wysiłki w Celu Uciszenia Q 
Q  !ITPb.qbhqo 21 listopada 2017 - 2:12:32  
Skoordynowane wysiłki mające na celu uciszenie. 
Teraz będzie już tylko gorzej. 
Wszystko za LARP [Live Action Role Play – przyp. tłum.], czyż nie?  
Q

175  
Ciąg Kapitana Greena  
Q  !ITPb.qbhqo 22 listopada 2017 - 12:43:15  
Rozszerzcie zakres swojego myślenia. 
Kapitan Mike Green. 
_Conf_D-TT_^_v891_0600_yes 
_green1_0600  
Bunkier Apple Żółte Niebo [… + 1] 
Tak. 
Kto przeprowadził kontr-działania?  
Czy wierzysz w zbiegi okoliczności?  
Nauczcie się czytać mapę. 
Q

176  
Słowa Kluczowe w Ciągu 
Q  !ITPb.qbhqo 22 listopada 2017 r. - 01:01:21  
Co zostało opublikowane przed ciągiem?  



Jakie słowa kluczowe zostały zawarte w ciągu?  
Dlaczego słowa kluczowe zostały pozostawione w ciągu?  
Przyszłość przedstawia przeszłość. 
Nauczcie się czytać mapę. 
Wszystko ma sens - WSZYSTKO. 
Q

177  
Wyjaśnienie Ciągu Zielonego Kapitana  
Q  !ITPb.qbhqo 22 listopada 2017 - 1:15:58  
Słowa kluczowe: 
Potwierdzić. 
Green. 
Niebo.  
Dlaczego słowa kluczowe zostały dodane w ciągu?  
Jaki był cel?  
Co zostało wcześniej powiedziane?  
Do kogo konkretnie?  
++ 
Kto przeprowadził kontr-działania?  
Nauczcie się czytać mapę. 
Brak kluczowych elementów. 
Grafika stanowi klucz. 
Rozkazy mają kluczowe znaczenie.  
Q

178  
Ciąg = Kod = Polecenie  
Q  !ITPb.qbhqo 22 listopada 2017 - 1:39:58  
Zarchiwizujcie to natychmiast. 
Ciąg = kod = polecenie. 
Jaki ciąg został opublikowany (2) dni przed wydarzeniem?  
Jakie były słowa kluczowe w tym ciągu?  
Potwierdzić. 
Green (Tak). 
Niebo.  
Dlaczego słowa kluczowe zostały podane?  
Przewodnik po czytaniu mapy?  
Lord d R [Lord de Rothschild – przyp. tłum.]. 
Jakie zostało wcześniej powiedziane?  
++ 
Kto był pilotem samolotu?  
Zła postać?  
Kto był pilotem helikoptera?  
Green?  
Jakie kontr-działania zostały przeprowadzone?  



Kto był na ziemi (na zewnątrz) krótko przed kolizją?  
Kto był w domu na krótko przed kolizją?  
Nauczcie się czytać mapę. 
Być może przeceniliśmy wasze umiejętności. 
Q

179  
Niepowodzenie Misji Kapitana Greena  
Q  !ITPb.qbhqo 22 listopada 2017 - 14:18:17  
Arkusz Kalkulacyjny !! LytbJwNsQ6v 22 listopada 2017 - 02:01:29  
Anon AT [Anonymous, czyli Anonimowy – przyp. tłum.] 
>> 150395774  
> Jaki ciąg został opublikowany (2) dni przed wydarzeniem?  
_Conf_D-TT_^_v891_0600_yes 
_green1_0600  
Bunkier Apple Żółte Niebo [… + 1] 
 
potwierdzić 0600 (czas) tak 
Green 0600 (czas) 
Baza Green Żółty (stan żółtego?) Powietrze  
 
> Jakie były słowa kluczowe w tym ciągu?  
potwierdzić 
green  
Żółty 
Niebo  
 
> Przewodnik po czytaniu mapy?  
legenda, przeszłość zapewnia przyszłość, pytania zapewniają odpowiedzi  
 
> Lord d R. [Lord de Rothschild – przyp. tłum.] 
++ 
cel  
 
> Kto był pilotem samolotu?  
Green  
 
> Do czego odnosiło się to przeciwdziałanie?  
Nie wiadomo  
 
> Kto był na ziemi (na zewnątrz) krótko przed kolizją?  
„Bezimienny” Rothschild  
 
> Kto był w domu na krótko przed kolizją?  
Nie wiadomo, „wydarzenie pielęgnacji psów” 
 



> Nauczcie się odczytywać mapę. 
bardzo się staram, ale czasem jest to równie trudne, co gromadzenie stada kociąt 
 
> Mogliśmy przecenić Twoje umiejętności. 
przyszedłeś do nas po pewne mocne strony, ale mamy też słabości i niektóre z nich są 
wykorzystywane  
brak wystarczającego skupienia  
 
odpowiedz na pytania  
poskładaj całą układankę 
i z powrotem rozłóż na czynniki pierwsze  
stwórz memy dla przeciętnych ludzi, aby ich uspokoić i edukować 
 
dzięki temu, będziemy gotowi na burzę 
>> 150398185 Wojna cieni. 
Akt II, Scena IV. 
(Pomysł na film – jakieś propozycje?) 
(Postaci) 
Dobry facet (pilot helikoptera). 
Zły facet (pilot samolotu). 
Cele (na ziemi i w domu). 
(Fabuła) 
Po otrzymaniu polecenia „start” - Dobry facet przeprowadza lot, w trakcie okna z wyłączonym 
monitoringiem, które zostało zorganizowane przez nieznaną agencję z nieznanymi osobami 
(wyglądają na zwykłych ludzi), do określonej lokalizacji (ściśle tajna misja), po tym jak odebrał 
rozkaz ‘start’ od ‘x’ (dostarczenie - (3) za dbałość_). Zły facet przechwytuje wiadomość, dzięki złym 
agentom podstawionym w taktycznej jednostce obserwacyjnej i eliminuje Dobrego faceta za 
pomocą niewidzialnego ataku. 
Niepowodzenie misji. 
Bis: Co od tego czasu wydarzyło się w odniesieniu do Celów?  
Q

180  
Lynn Rozmawia z Billem Clintonem na Twitterze  
Q  !ITPb.qbhqo 22 listopada 2017 - 02:22:58  
Anonymous 22 listopada 2017 - 02:18:23  
Dlaczego LRD [Lynn Rothschild – przyp. tłum.] rozmawia z Orłami na Twitterze?  
>> 150400127  
Jaki Prezydent USA był nazywany „Orłem” przez USSS [United States Secret Service, czyli Tajna 
Służba Stanów Zjednoczonych – przyp. tłum.] „Eagle”?  
LećcieOrłyLećcie  
Q



181  
Programy Typu Sniffer  
Q  !ITPb.qbhqo 22 listopada 2017 - 03:10:09  
Anonymous 22 listopada 2017 r. - 2:46:17  
>> 150400719  
Drogi Q: 
Jezus Chrystus przez większość czasu był wkurzony na swoich apostołów, bo byli głupimi pionkami 
(jeszcze wtedy), które nie potrafiły poskładać nawet najbardziej podstawowych wskazówek. Dużo 
się od nich nie różnimy i być może jesteśmy jeszcze bardziej nieświadomi. Staramy się, ale 
naprawdę musisz nam wiele rzeczy napisać wprost. Przykro mi. Wierzymy, że mówisz prawdę. Do 
kogo innego możemy się zwrócić? Mamy nadzieję, że będziesz znosić nasze niedoskonałości i 
pomożesz nam, a my zrobimy to, o co nas poprosisz. 
>> 150403252  
Gdybym mówił wprost, programy typu Sniffer zablokowałyby stronę. 
Wszystko musi być starannie opracowane i przygotowane przed opublikowaniem. 
Z Bogiem, Patrioci. 
Q

182  
Symbol kultu sowy  
Q  !ITPb.qbhqo 22 listopada 2017 - 03:19:27  
Anonymous 22 listopada 2017 - 02:55:41  
 „>Akt II, Scena IV 
"Ta sama scena w Makbecie opowiada o sokole, który lata sobie wolny aż do czasu, gdy wpada w 
zasadzkę sowy. Zostaje zauważone, że sowa zwykle nie poluje na sokoła. Ta scena w dalszej 
części opowiada o wielu dziwnych wydarzeniach i ciemnościach na horyzoncie ludzkości. Zostaje 
zauważone, że nawet konie buntują się i zwracają naprzeciwko sobie (a konkretnie zaczynają się 
pożerać nawzajem). 
Czy to możliwe, że Clintonowie zwrócili się przeciwko rodzinie Rothchild? ‘Leć orle leć’ może być 
nawet ukrytą groźbą skierowaną w stronę Clintonów, coś w stylu ‘my o wszystkim wiemy’.. 
>> 150404273  
Co „Sowa” oznacza w niektórych kultach?  
Q

183  
Potwierdzono Ciąg Greena  
Q  !ITPb.qbhqo 22 listopada 2017 - 03:24:48  
FJ 22 listopada 2017 - 03:10:10  
POTWIERDZIĆ ZIELONE NIEBO = wydać rozkaz Kapitanowi Green, aby wykonał jakąś misję 
związaną z rodziną Rothschild. 
 
Q dał nam ten okruch już wcześniej, a także napisał wiadomość do LdR [Lord de Rothschild – 
przyp. tłum.] (słyszymy twój oddech). 
 
To była mapa. Q powiedział nam, że przyszłość przedstawia przeszłość, co oznacza, że przyszłe 
wydarzenie (Kapitan Mike Green zrobi coś z helikopterem w związku z rodziną Rothchild) wyjaśni te 



słowa kluczowe i potwierdzi, że Q zna ściśle tajne informacje. 
 
Green, który jest oczywiście dobrą postacią, miał misję. Nie wiemy, co dokładnie miał zrobić. Ale 
musiało to być coś bardzo poważnego, ponieważ złe postaci bardzo poważnie to potraktowały i 
zabiły kilka osób. 
 
Misja nie powiodła się. 
>>150405114

184  
Podążajcie Śladem Sowy i Głowy Y 
Q  !ITPb.qbhqo 22 listopada 2017 - 04:07:58  
Ich potrzeba do przedstawiania symbolik będzie przyczyną ich upadku. 
Podążajcie Śladem Sowy i głowy Y na całym świecie. 
Zidentyfikujcie i zróbcie listę. 
Oni tego nie ukrywają. 
Oni się Was nie boją. 
Jesteście dla nich tylko owcami. 
Jesteście dla nich pokarmem. 
Ojciec chrzestny III. 
Q

185  
Zdjęcie Rodziny Rothschild z Kultem Głowy Y  
Q  !ITPb.qbhqo 22 listopada 2017 - 04:09:39  
 
1507085298730.jpg

186  
Uczycie Się 
Q  !ITPb.qbhqo 22 listopada 2017 - 04:11:47  
Uczycie się. 
Potrzebujesz pchnięcia do przodu. 
Z Bogiem. 
Q

187  
Podsumowanie Zrzutów Q  
Q  !ITPb.qbhqo 22 listopada 2017 - 04:49:02  
Anonymous 22 listopada 2017 - 04:23:41  
>> 150413820  
Mój prawdziwy wniosek jest prawdopodobnie tym, co najbardziej mnie opóźniło, jako że to nie 
mieści się w głowie, ale teraz już rozumiem nasz kraj... całkowicie rozumiem .. 
 
Aktualne wnioski?  



więc Titanic -> Rothchild wyrolował Amerykę, czyniąc nasze pieniądze bezwartościowymi -> Czarny 
Czwartek w 1929 roku -> skutkuje nowym rządem, który nie rozwiązuje problemu stworzonego 
przez Rothchilda (ale wojna temu pomoże) -> cia -> wszyscy są szantażowani seks taśmami -> 
media pochłonęły wszystko, czym karmi je cia -> Kraj został siłowo przesunięty na lewo -> 
populacja zmieniła się w marionetki -> To skutkuje powstaniami organizowanymi przez niektórych 
Patriotów, takich jak Kennedy/Reagan/Trump i choć udało im się zabić Kennedy'ego i przetrwać 
Reagana, wyciągnięto z tego odpowiednie wnioski i w końcu jesteśmy teraz gotowi do oczyszczenia 
naszego domu i uczynienia Ameryki znów wielką?  
 
Po raz pierwszy od około stu lat.... wow... 
>> 150414073

188  
Symbol Kultu Sowy nad DC [Waszyngton  – przyp. tłum.] 
Q  !ITPb.qbhqo 22 listopada 2017 - 04:50:09  
Anonymous 22 listopada 2017 - 04:32:56  
 
1511321576537.jpg  
>> 150415097

189  
Kult Rządzi Całym Światem  
Q  !ITPb.qbhqo 22 listopada 2017 r. - 5:52:02  
Zidentyfikujcie symbolikę (Sowa / Y). 
Którzy muzycy/celebryci wspierali HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.] podczas wyborów?  
Kto występował podczas jej wieców wyborczych?  
Jaką biżuterię oraz/lub tatuaże można tam dostrzec?  
W jakich innych wydarzeniach razem biorą udział?  
Co dla nich reprezentuje HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.]?  
Którzy celebryci mają symbole sowiej głowy / Y?  
Którzy politycy mają symbole sowiej głowy / Y?  
Które z wpływowych osób mają symbole sowiej głowy / Y?  
Które z wpływowych grup mają symbole sowiej głowy / Y?  
Dlaczego są one noszone/pokazywane otwarcie?  
Ta potrzeba symboliki, którą wykazują, będzie powodem ich upadku. 
Jaka jest rola MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.]?  
Propagowanie, że to wszystko to tylko teoria spiskowa. 
Jaka jest rola mediów społecznościowych?  
Propagowanie, że to wszystko to tylko teoria spiskowa i tworzenie nowych przepisów 
umożliwiających banowanie. 
Cenzura. 
Grafika stanowi klucz. 
Ponownie przeczytajcie grafikę (np. jaką rodzinę zastąpił Soros (Y)). 
Część II – W jaki sposób zostali oni „zaadoptowani” do kultu (jako dzieci). 
Co im zapewniono w zamian za posłuszeństwo i milczenie (pranie mózgu)?  
Wszystko, co postrzegacie jako prawdę, jest kłamstwem. 



„Kult” rządzi światem. 
Kraina fantazji. 
Świat stara się bronić (i niszczyć kult). 
20% w formie walki otwartej. 
80% w formie walki tajnej. 
W przeciwnym razie, świat już dawno by upadł. 
40 000 stóp v. (ponownie) oraz potrzeba zmniejszenia wysokości, w celu uniknięcia łatki „teorii 
spiskowej”. 
To było konieczne. 
OJCIEC CHRZESTNY III. 
Dla Boga i dla Kraju. 
Q

190  
Globalna Scena Wydarzeń Musi Zostać Przygotowana  
Q  !ITPb.qbhqo 22 listopada 2017 r. - 7:30:56  
USA vs. 
Jest to niezbędne do odcięcia się od złych postaci zagranicznych. 
Jest to niezbędne do zawarcia globalnych sojuszy w celu pokonania wroga. 
Myślicie, że Merkel była czystym zbiegiem okoliczności?  
Oni są kukiełkami. 
Oni są słabi. 
Oni są przerażeni. 
80% operacji musi być tajnych. 
20% publicznych dla zapewnienia sprawiedliwości. 
Scena musi być przygotowana. 
Miejcie wiarę.  
Q

191  
Zdjęcie Głowy Żmii z Watykanu 
Q  !ITPb.qbhqo 22 listopada 2017 - 07:34:58  
Anonymous 22 listopada 2017 - 07:33:54  
 
1485823818130.jpg  
>> 150432420  
 
twórcy memów anona, proszę zróbcie memy z papieskiej sali audiencji, która wygląda jak jaskinia 
węża. To naprawdę chore gówno  
>> 150434251
 



192  
Rosja i Chiny zamknięte dla ochrony  
Q  !ITPb.qbhqo 22 listopada 2017 - 07:46:36  
Dlaczego komunistyczne S/ Chiny i Rosja zostały odizolowane?  
Czy możesz tam znaleźć sowę / Y?  
Czy miało to zapobiec przedostaniu się zła?  
Czy miało to na celu ochronę ich dzieci/ludzi?  
Dlaczego BO [Barack Obama - przyp. tłum.] został chłodno przyjęty podczas jego podróży do Chin, 
SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.] i innych miejsc?  
Jak został przyjęty POTUS?  
Porównajcie. 
Przemyślcie. 
Kraina fantazji. 
Q

193  
Zdjęcie Świątyni w Korei Północnej 
Q  !ITPb.qbhqo 22 listopada 2017 - 18:33:50  
 
1511372030331.jpg  
Kto tak naprawdę kontroluje NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.]?  
Q

194  
Umowa z Iranem oraz Symbolika Y  
Q  !ITPb.qbhqo 22 listopada 2017 - 22:28:01 PM 
U1 [Uranium One – przyp. tłum.] – CA [Kanada – przyp. tłum.] - UE - AZJA - IRAN / NK [North 
Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.] 
Umowa z Iranem. 
Dlaczego ona ma tak duże znaczenie?  
Ponownie przeczytajcie okruchy dotyczące NK/Iranu. 
(Y) Co oznacza pokrycie osoby złotem?  
Która para została sfotografowana pokryta złotem?  
Opublikowanie tego zdjęcia było błędem. 
Kto opublikował to zdjęcie?  
Kto dysponuje wszystkimi informacjami?  
(Y) Co oznacza pokrycie osoby złotem?  
Czy potraficie zlokalizować jeszcze jedno zdjęcie z/Y głową pokrytą złotem?  
Co to oznacza?  
/ _ \ 
SUMA WSZYSTKICH STRACHÓW. 
Q



195  
Duplikat 
Q  !ITPb.qbhqo 22 listopada 2017 - 22:33:25  
U1 [Uranium One – przyp. tłum.] – CA [Kanada – przyp. tłum.] - UE - AZJA - IRAN / NK [North 
Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.] 
Umowa z Iranem. 
Dlaczego ona ma tak duże znaczenie?  
Ponownie przeczytajcie okruchy dotyczące NK/Iranu. 
(Y) Co oznacza pokrycie osoby złotem?  
Która para została sfotografowana pokryta złotem?  
Opublikowanie tego zdjęcia było błędem. 
Kto opublikował to zdjęcie?  
Kto dysponuje wszystkimi informacjami?  
(Y) Co oznacza pokrycie osoby złotem?  
Czy potraficie zlokalizować jeszcze jedno zdjęcie z/Y głową pokrytą złotem?  
Co to oznacza?  
/ _ \ 
SUMA WSZYSTKICH STRACHÓW. 
Q

196  
Zdjęcie Rodziny Rothschild z Kultem Złota  
Q  !ITPb.qbhqo 22 listopada 2017 - 22:36:25  
Anonymous 22 listopada 2017 - 22:04:51 PM 
 
1507085298730.jpg  
>> 150510227  
Złoto. 
Q

197  
Kultowa Symbolika Złota (Wzorowana Na Boga)  
Q  !ITPb.qbhqo 22 listopada 2017 - 22:47:21  
Starożytni Egipcjanie uważali złoto za „skórę bogów” – w szczególności boga słońca Ra -- i często 
wykorzystywali złoto do wyrobu przedmiotów o znaczeniu duchowym. 
Dlaczego to ma znaczenie?  
Q

198  
3 Boki Tworzą Piramidę/Świątynię 
Q  !ITPb.qbhqo 22 listopada 2017 - 22:52:24 PM 
Jaki kształt tworzą 3 boki?  
Rozszerzcie zakres waszego myślenia. 
Ponownie przeczytaj okruchy. 
Q



199  
Umowa Pomiędzy Uranium One i Iranem  
Q  !ITPb.qbhqo 22 listopada 2017 - 23:07:59  
U1 [Uranium One – przyp. tłum.] - CA [Kanada – przyp. tłum.] - UE - AZJA - IRAN / NK [North 
Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.] 
Jaki był skutek?  
Jaki był cel?  
Kto miał wygrać wybory w 2016 roku?  
Dlaczego umowa z Iranem  była ukrywana przed Kongresem i została sklasyfikowana na 
najwyższym poziomie tajności?  
Oznacza to, że senator USA NIE mógł dokonać przeglądu umowy, podczas gdy inne zagraniczne 
potęgi mogły to uczynić. 
Ile pieniędzy fizycznie dostarczono za pomocą samolotu (samolotów)?  
Dlaczego w gotówce?  
Gdzie faktycznie wylądował samolot(y)?  
Jaka była oficjalna przykrywka?  
Kto zapłacił za studia BO [Barack Obama - przyp. tłum.] na Harvardzie?  
Dlaczego ktoś miałby je opłacać, skoro BO wtedy jeszcze nie rozpoczął swojej kariery politycznej?  
Kto przekazywał największe darowizny na rzecz CF [Clinton Foundation, czyli Fundacja Clintonów - 
przyp. tłum.]?  
Grafika jest kluczem. 
Dlaczego MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.] przykleja tej sprawie 
łatkę teorii spiskowej, bez wykonania jakiegokolwiek śledztwa?  
Kto kontroluje MSM?  
Co dla was oznacza „teoria spiskowa”?  
Czy termin „teoria spiskowa” został specjalnie ukształtowany jako coś wstydliwego w dzisiejszym 
społeczeństwie?  
Świat nie jest w stanie znieść prawdy. 
Większość ludzi nie jest w stanie przełknąć tej pigułki. 
Występuje pewne ryzyko przy składaniu tej układanki. 
SUMA WSZYSTKICH STRACHÓW. 
Q

200  
Firma Rizvi Traverse Management 
Q  !ITPb.qbhqo 22 Nov 2017 - 11:45:01 PM 
Firma Rizvi Traverse Management. 
Udanych łowów. 
Q



201  
Firma Rizvi Traverse Management 
Q ! ITPb.qbhqo 22 listopada 2017 r. - 23.53:22  
Anonymous 22 listopada 2017 - 23:51:42  
>> 150522875  
czy to przykrywka klaunów [CIA – przyp. tłum.]?  
>> 150523213

202  
Zepsuty Chleb 
Q ! ITPb.qbhqo 23 listopada 2017 - 5:29:41  
Zepsuty chleb nie został zaktualizowany. 
Q

203  
Zepsuty Chleb 
Q ! ITPb.qbhqo 23 listopada 2017 - 5:30:51  
Zły chleb. 
Q

204  
Wygrywamy z Dużą Przewagą 
Q ! ITPb.qbhqo 23 listopada 2017 - 05:32:01  
Anonymous 23 listopada 2017 - 5:30:47  
>> 150559154  
Co u Ciebie Q, powiedz mi proszę, że nasze życie się poprawi. Jestem zmęczony i potrzebuję 
nadziei. 
>> 150559263  
Wygrywamy z Dużą Przewagą. 
Q

205  
Zdjęcie Ivanki Trump  
Q ! ITPb.qbhqo 23 listopada 2017 - 5:36:06  
ŚMIERĆ TRIUMWIRATOWI 
23 listopada 2017 - 5:32:59  
1438220277268.jpg  
>> 150559381  
Fałszywy Q jest fałszywy. 
DTTT  
>> 150559502  
Udało Ci się trafić na moją listę. 
Rzadko komu się to udaje, możesz czuć się dumny. 
Odbierz telefon. 
Q



206  
Zespoły są w Trybie Gotowości 
Q ! ITPb.qbhqo 23 listopada 2017 - 5:47:11  
Nie mogę doczekać się zielonego światła. 
Zespoły są w trybie gotowości. 
Q

207  
Cel Dotacji Rządowych 
Q ! ITPb.qbhqo 23 listopada 2017 - 5:55:41  
4,9 miliarda dolarów w dotacjach rządowych. 
W jakim celu?  
Q 

208  
Firma Rizvi Traverse Management 
Q ! ITPb.qbhqo 23 listopada 2017 - 06:01:22  
Firma Rizvi Traverse Management. 
To bardzo ważne. 
Q

209  
Program Wahadłowców Kosmicznych Nasa  
Q ! ITPb.qbhqo 23 listopada 2017 - 06:05:13  
Dlaczego BO [Barack Obama - przyp. tłum.] zamknął program wahadłowców?  
Czym jest SpaceX?  
Rozszerzcie zakres swojego myślenia. 
Q

210  
Suhail Rizvi i SpaceX  
Q ! ITPb.qbhqo 23 listopada 2017 - 06:07:16  
PLVSVLTRA 
23 listopada 2017 - 06:05:55  
>> 150562694  
SPRAWDŹ MÓJ OSTATNI POST Q!! 
 
>> 150562661  
>> 150562661  
>> 150562661  
>> 150562774



211  
Korea Północna i SpaceX 
Q ! ITPb.qbhqo 23 listopada 2017 - 06:10:13  
NK _ SpaceX [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.]. 
Q

212  
Elon Musk – Rocket Man  
Q ! ITPb.qbhqo 23 listopada 2017 - 06:27:53  
Anonymous 23 listopada 2017 - 06:19:48  
>> 150563756  
Cholera jasna. Wszystkie poprzednie tweety prezydenta zawierają to odniesienie. 
 
„MUSK. Ty wspaniały draniu, Q przeczytał Twoją KSIĄŻKĘ!” 
>> 150564270  
Czy wierzycie w zbiegi okoliczności?  
Q 

213  
Świat Nie Jest w Stanie Przełknąć Prawdy  
Q ! ITPb.qbhqo 23 listopada 2017 - 06:33:39  
Świat Nie Jest w Stanie Przełknąć Prawdy. 
Q

214  
Narzędzie Szpiegowskie CIA - Facebook  
Q ! ITPb.qbhqo 23 listopada 2017 - 06:47:45  
Czym jest FB?  
Narzędzie szpiegowskie?  
Kto to stworzył?  
Kto tak naprawdę to stworzył?  
Nic nie jest tym, czym się wydaje. 
Q

215  
Priscilla Chan 
Q ! ITPb.qbhqo 23 listopada 2017 - 06:52:14  
Skoncentrujcie  się na jego żonie. 
Q

216  
Program Keyhole Google i CIA  
Q ! ITPb.qbhqo 23 listopada 2017 - 07:11:25  
Program Keyhole [Dziurka do Klucza – przyp. tłum.]. 
Udanych łowów. 
Q



217  
Program Keyhole Google i CIA  
Q ! ITPb.qbhqo 23 listopada 2017 r. - 07:14:06  
Anonymous 23 listopada 2017 r. - 07:12:34  
>> 150569482  
CHOLERA, JESZCZE JEDNA WSKAZÓWKA – JAKIM KURWA CUDEM MAMY „KEYHOLE” DO 
TEGO DOPASOWAĆ?  
 
Jeszcze jedno słowo kluczowe, proszę. Proszę. 
>> 150569615  
Clowns In America [Klowny W Ameryce, czyli Źli Agenci CIA – przyp. tłum.]. 
Q

218  
Program Keyhole Google i CIA  
Q ! ITPb.qbhqo 23 listopada 2017 - 07:16:24  
Anonymous 23 listopada 2017 - 07:15:23  
>> 150569779  
Q, CZY TO JEST TUTAJ >> 150569763  
>> 150569907

219  
Ciąg Czerwonego Krzyża  
Q ! ITPb.qbhqo 24 listopada 2017 - 03:54:44  
_27-1_yes_USA94-2  
_27-1_yes_USA58-A 
_27-1_yes_USA04  
_Conf_BECZ_y056-(3)_y 
The_Castle_Runs_RED_yes [Zamek_Przepełniony_CZERWIENIĄ_tak – przyp. tłum.] 
Z Bogiem. 
Q

220  
Przyszłość Dowodzi Przeszłości 
Q ! ITPb.qbhqo 24 listopada 2017 - 04:14:30  
Przypomnienie. 
Nietajna konfiguracja. 
Monitorowane i analizowane w czasie rzeczywistym. 
Przyszłość odpowiada na przeszłość. 
Q



221  
Amerykańscy Kontrahenci w Arabii Saudyjskiej 
Q ! ITPb.qbhqo 24 listopada 2017 - 04:21:46  
Jakie wiadomości ostatnio się pojawiły?  
Amerykańscy kontrahenci gdzie?  
Zawieszeni za nogi?  
Ponownie przeczytaj zrzuty. 
Dlaczego ma to znaczenie?  
Wiadomości odblokowują mapę. 
Rozszerzcie zakres swojego myślenia. 
Q

222  
Program Keyhole Google i CIA Potwierdzony  
Q ! ITPb.qbhqo 24 listopada 2017 - 04:29:58  
Anonymous 24 listopada 2017 - 04:25:26  
>> 150681065  
 
Q! 
 
czy to jest istotne?  
 
W firmie In-Q-Tel, praca Paintera [Rob Painter – przyp. tłum.] skupiała się na identyfikowaniu, 
badaniu i ocenie „nowych start-upów z branży technologicznej, które mogą zaoferować istotną 
wartość dla CIA, National Geospatial-Intelligence Agency [NGA, Narodowa Agencja Wywiadu 
Satelitarnego – przyp. tłum.] i Defence Intelligence Agency [Agencja Wywiadu Obronnego – przyp. 
tłum.]”. Rzeczywiście, NGA potwierdziła, że ich dane wywiadowcze uzyskane za pomocą programu 
Keyhole [Dziurka od Klucza - przyp. tłum.] były wykorzystywane przez NSA do wsparcia operacji 
USA w Iraku od 2003 roku. 
 
Nowym stanowiskiem pracy Paintera w Google od lipca 2005 roku, który jest byłym oficerem 
wywiadu operacji specjalnych armii amerykańskiej, jest federalny kierownik podmiotu, który 
wyewoluował z "Keyhole, czyli Google Earth Enterprise. W 2007 roku, Painter został głównym 
technologiem federalnym Google. 
 
„TK” odnosi się do Talent/Keyhole, czyli kryptonimów dla zdjęć z samolotów rozpoznawczych i 
satelitów szpiegowskich, 
>> 150682213

223  
Kopcie Głębiej: Brat Betsy DeVos to Erik Prince  
Q ! ITPb.qbhqo 24 listopada 2017 - 5:12:46  
Kim jest Betsy D?  
Dlaczego ona jest ważna?  
Rozszerzcie zakres swojego myślenia. 
Q



224  
Eric Prince, Prezes Blackwater 
Q ! ITPb.qbhqo 24 listopada 2017 - 07:14:46  
Anonymous 24 listopada 2017 - 07:04:19  
Betsy DeVos > Erik Prince > POTUS 
 
https://theintercept.com/2017/01/17/notorious-mercenary-erik-prince-is-advising-trump-from-the-
shadows/ 
>> 150697054  
Kto wie, w którym miejscu zakopano tajemnice?  
Macie mapę przed oczami. 
Przeczytajcie ponownie. 
Rozszerzcie zakres swojego myślenia. 
To stanowi cel czasu, który tutaj spędzamy. 
 
Q

225  
Mapa ma 43 Powiązania  
Q ! ITPb.qbhqo 24 listopada 2017 - 07:23:11  
Anonymous 24 listopada 2017 - 07:17:30  
>> 150697929  
> Kto wie, w którym miejscu zakopano tajemnice?  
Ci, którzy je tam zakopali. 
Firma Blackwater [Firma Dostarczająca Najemników – przyp. tłum.] była używana przez rząd USA 
do przeprowadzenia ogromnej ilości podejrzanych operacji, gdy rząd znajdował się pod kontrolą 
Koterii, a skoro jest to typowy PMC [Private Military Company, czyli Prywatna Firma Wojskowa] to 
muszą mieć to wszystko w rejestrach firmowych. 
 
Rejestrach, do których POTUS właśnie uzyskał dostęp. 
>> 150698169  
Rozwińcie to jeszcze dalej. 
Dostrzeżcie powiązania. 
Obecnie, ma 43 potwierdzone powiązania. 
Jest to istotne w celu zrozumienia całości. 
Gdy to zostanie ujawnione, wielu nie będzie w stanie tego przełknąć. 
Nie można ufać MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.]. 
To wy jesteście głosem tego narodu.  
My jesteśmy tutaj wyłącznie po to, aby was naprowadzić na właściwą ścieżkę. 
Przyszłość udowadnia przeszłość. 
Jesteście spokojem przed i w trakcie burzy. 
Q



226  
Ciąg Nieznany  
Q ! ITPb.qbhqo 24 listopada 2017 - 07:55:52  
_yes1_yes2_yes3_^_cDVT-089bT_AD_Conf 
Z Bogiem. 
Q

227  
Zdjęcie Billa Clintona w Korei Północnej  
Q ! ITPb.qbhqo 24 listopada 2017 - 22:19:45  
 
1511558385907.jpg

228  
Zmiana Światowego Przywództwa  
Q ! ITPb.qbhqo 25 listopada 2017 - 19:20:08  
Zmiana przywództwa w USA  
Zmiana przywództwa w SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.] 
Zmiana przywództwa w GER? [Niemcy - przyp. tłum.] 
Zmiana przywództwa w PAK? [Pakistan - przyp. tłum.] 
40 000 stóp  
(8, 7, 6, 5 ......). 
Q

229  
Ciąg Czerwonego Krzyża  
Q ! ITPb.qbhqo 25 listopada 2017 - 19:30:47  
RED_RED_  
_FREEDOM-_v05_yes_27-1_z 
_FREEDOM-_v198_yes_27-1_b  
_FREEDOM-_v-811z_yes_27-1_c 
_FREEDOM-_vZj9_yes_27-1_y 
_FREEDOM-_v^CAS0R-T_yes_27-1_87x 
_FREEDOM-_v&CAS0R-T2_yes_27-1_t 
_FREEDOM-_vEXh29B_yes_27-1_ch  
_FREEDOM-_v_stand  
_FREEDOM-_v_stand  
_FREEDOM-_v_stand  
_FREEDOM-_v_stand  
_FREEDOM-_v_stand_CAN  
_FREEDOM-_v1_stand  
_FREEDOM-_v1_stand  
_FREEDOM-_v1_stand  
_FREEDOM-_v2_stand  
_FREEDOM-_v3_stand  
_FREEDOM-_v4_mod_D092x 



_FREEDOM-_v4_mod_CAS80^  
_FREEDOM-_vv1_stand  
_FREEDOM-_vv2_stand  
_FREEDOM-_vSHAz1EVCB_yes_27-1  
_FREEDOM-_vSA_US_yes_DC08vC_EX_y_AW_Conf-go  
_FREEDOM-_vSA_US_yes_DC09vC_EX_y_AW_Conf-go  
_FREEDOM-_vSA_US_yes_DC10vC_EX_y_AW_Conf-go  
_FREEDOM-_vSA_US_yes_DC11vC_EX_y_AW_Conf-go  
_FREEDOM-_vSA_US_yes_DC12vc_EX_y_AW_Conf-go  
_FREEDOM-_vSA_US_yes_DC13vC_EX_y_AW_Conf-go  
_FREEDOM-_vSA_US_stand_DC14vC_EX_y_AW_Conf/stand  
_FREEDOM-_vSA_US_yes_DC15vC_EX_y_AW_Conf-go  
_FREEDOM-_vSA_US_yes_DC16vC_EX_y_AW_Conf-go  
_FREEDOM-_vSA_US_yes_DC17vc_EX_y_AW_Conf-go  
_FREEDOM-_vSA_US_yes_DC18vC_EX_y_AW_Conf-go  
_FREEDOM-_vSA_US_yes_DC19vC_EX_y_AW_Conf-go  
_FREEDOM-_vSA_US_yes_DC20vC_EX_y_AW_Conf-go  
_FREEDOM-_vSA_US_yes_DC21vC_EX_y_AW_Conf-go  
_FREEDOM-_vSA_US_yes_DC22vc_EX_y_AW_Conf-go  
_FREEDOM-_vSA_US_yes_DC23vC_EX_y_AW_Conf-go  
_FREEDOM-_vSA_US_yes_DC24vC_EX_y_AW_Conf-go  
_FREEDOM-_vSA_US_yes_DC25vC_EX_y_AW_Conf-go  
_FREEDOM-_vSA_US_stand_DC26vC_EX_y_AW_Conf/stand  
_FREEDOM-_vSA_US_yes_DC27vc_EX_y_AW_Conf/term/zJ&bY028739478-g  
_FREEDOM-_vGER_US_yes_000BVx_LO_yes_[… + 1]_Conf_y 
_Conf_4_3_good_EXT-TVB7xxj_ALL_FREEDOM_#[1-43]_EX_27-1  
Q

230  
Infiltracja 4Chan  
Q ! ITPb.qbhqo 25 listopada 2017 - 19:54:45  
Test 
Test 
Infiltracja 4Chan. 
Przyszłe posty będą przekazywane tutaj. 
Q

231  
Ciąg Czerwonego Krzyża  
Q ! ITPb.qbhqo 25 listopada 2017 - 20:22:21  
T: B, F, J, 1,5,11-20, ^  
_Conf_d-ww_CON_off[dark]_  
_Conf_SIL-_EX 
COMM_Castle_Active_7ZbV-WT9  
RED1_RED2_  
SAT_40k_se_c_[30m] 



Z Bogiem. 
P_pers: WRWY 
Q
 
232  
Ciąg Czerwonego  
Q ! ITPb.qbhqo 25 listopada 2017 - 20:35:44  
_Conf_goTWIT_P_act-small#_  
RED1_RED2_  
Q

233  
Ciąg Chan 
Q ! ITPb.qbhqo 25 listopada 2017 - 21:28:38  
Flash Dir_  
Start_code_activated/instruction  
LOG1_^67FVc 
_4ch_n  
_8ch_y 
_Conf_y_[8]_8bCon  
Klucz został zabezpieczony. 
Q

234  
Zakłócenie 7 Krasnoludków (Komputerów) CIA  
Q ! ITPb.qbhqo 29 listopada 2017 - 20:21:16  
Królewna Śnieżka została aktywowana/użyta do wyciszenia. 
To nie zostało przewidziane. 
Utrata kontroli/ochrony. 
Przeprowadzenie losowego rutowania przez różne sieci („zworki”) spowodowało problemy w 
zakresie połączenia/bezpieczeństwa. 
Pracujemy nad rozwiązaniem. 
Niektóre osoby zostały usunięte. 
Bądźcie silni. 
Wygrywamy. 
Niedługo publikacja dalszych informacji. 
Q

235  
Zdjęcie Szanghaju, Wizyta Obamy i Wystrzelenie Pocisku przez NK [North Korea, czyli Korea 
Północna - przyp. tłum.]  
Q ! ITPb.qbhqo 30 listopada 2017 - 06:05:38  
 
IMG_1139.PNG 
Gdzie jest BO [Barack Obama - przyp. tłum.]?  
Jaki jest cel?  



Kto dokonał zwolnienia?  
Kiedy?  
Przekalkulujcie sobie to. 
Q

236  
Skoncentrujcie się na Obamie  
Q ! ITPb.qbhqo 30 listopada 2017 r. - 06:38:37  
Skoncentrujcie się na Husseinie. 
Już wkrótce pojawią się nowe, szokujące informacje. 
HUMA - SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.] - Hussein. 
HLR [H.L. Rothchild – przyp. tłumacz] (pierwszy). 
Prawnik zajmujący się prawami obywatelskimi. 
13. dzielnica - Senator. 
DNC [Krajowy Komitet Partii Demokratycznej – przyp. tłum.]. 
Hussein vs HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.] vs McCain. 
Dlaczego ma to znaczenie?  
Podążajcie śladem pieniędzy z czasów przed-prezydenckich. 
Podążajcie śladem powiązań z czasów przed-prezydenckich. 
Dlaczego Hussein podróżuje w te same miejsca przed POTUSem?  
Dlaczego Hussein podróżował w te same miejsca po POTUSie?  
Pomyślcie o Azji. 
Pomyślcie o NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.]. 
Co powiedziano odnośnie NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.] w ciągu ostatnich 8 
lat?  
Jaka dramatyczna zmiana nastąpiła w związku z NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. 
tłum.] po wyborze POTUSa?  
Przekalkulujcie sobie to. 
Zdefiniujcie szantaż. 
Suma Wszystkich Strachów. 
Dlaczego przypadki molestowania seksualnego tak nagle pojawiają się wszystkie naraz?  
Zbieg okoliczności?  
Czym jest pigułka?  
Kiedy trudno ją przełknąć?  
W jaki sposób można usunąć swoich wrogów ze stanowisk wiążących się z wpływami i władzą?  
Zdefiniujcie etapy. 
Zdefiniujcie marionetki. 
Zdefiniujcie mistrzów marionetek. 
Zdefiniujcie wojnę zastępczą. 
Zdefiniujcie wojnę zastępczą. 
Zdefiniujcie wojnę zastępczą. 
Rozszerzcie zakres swojego myślenia. 
Dlaczego Departament Sprawiedliwości przeciąga opublikowanie informacji sklasyfikowanych na 
poziomie c?  
Przemyślcie to. 
Czy POTUS kontroluje wszystkie tajne sprawy?  



Przemyślcie  to. 
Miejcie wiarę. 
Ci ludzie są przegrani! 
Q

237  
Największe Zatuszowanie w Sprawie Korei Północnej  
Q ! ITPb.qbhqo 30 listopada 2017 - 07:01:36  
A co jeśli NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.] dysponowała technologią 
miniaturowej broni atomowej już w 2004 roku?  
A co jeśli NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.] dysponowała zdolnościami na 
poziomie ICBM [Międzykontynentalny Pocisk Balistyczny – przyp. tłum.] już od 2009 roku?  
A co jeśli poprzednie nieudane testy były specjalnie tak zaaranżowane?  
Dlaczego miałoby to być istotne?  
Kto jest w to zaangażowany i dlaczego?  
Największe zatuszowanie w naszej historii. 
U1 [Uranium One – przyp. tłum.] - CA [Kanada – przyp. tłum.] - EU - AZJA\NK [North Korea, czyli 
Korea Północna - przyp. tłum.]. 
Układ z Iranem. 
Reset relacji z Rosją. 
Q

238  
Firma Sidley Austin LLP  
Q ! ITPb.qbhqo 30 listopada 2017 r. - 07:12:57  
Firma Sidley Austin. 
Udanych łowów. 
Q

239  
Fundacja „Asia Foundation”  
Q ! ITPb.qbhqo 30 listopada 2017 r. - 08:23:51  
Fundacja „Asia Foundation”. 
CIA-RDP84B00049R001303260026-4  
Udanych łowów. 
Q

240  
Ciąg Chan  
Q ! ITPb.qbhqo 1 grudnia 2017 r. - 5:42:25  
_Start_IP_log_4ch_y 
_Conf_y_  
_Lang_v_US_jurid_y 
Błyskawiczny Ruch Królewny Śnieżki. 
_



Conf_actors_1-9999999_per_condition_89074-b  

Brak sieci. 
Re_8ch_carry_good_  
Q

241  
Zdjęcia z Imprezy Świątecznej w Białym Domu  
Q ! ITPb.qbhqo 1 grudnia 2017 r. - 06:08:26  
Impreza w WH [White House, czyli Biały Dom - przyp. tłum.] na ponad 400 gości. 
Ktokolwiek opublikował te poufne zdjęcia, nie wziął pod uwagę ogromnej ilości kamer publicznych i 
prywatnych w WH, które mogą określić czas i położenie, a więc zidentyfikować osobę, która za tym 
stoi. 
Będziemy prowadzić śledztwo w tej sprawie. 
Przemyślcie to. 
Q

242  
Historia się Rozwija  
Q ! ITPb.qbhqo 1 grudnia 2017 r. - 06:09:33  
Bądźcie tu jutro. 
Historia się rozwija. 
Q

243  
Politycy USA Kontrolowani przez Arabię Saudyjską  
Q ! ITPb.qbhqo 1 grudnia 2017 r. - 06:17:43  
SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.] kontrolowała marionetki w USA. 
Sznurki zostały odcięte. 
D [Demokraci – przyp. tłum.] padają na prawo i lewo z powodu molestowania seksualnego (1. etap). 
Czy to zbieg okoliczności, że miało to miejsce zaraz po wydarzeniach w SA [Arabia Saudyjska - 
przyp. tłum.]?  
Czy nie zdajecie sobie sprawy, że ta wojna stała się publiczna?  
Lista osób, które nie będą ubiegać się o re_elekcję. 
Zbieg okoliczności?  
Faza I. 
Łatwa do przełknięcia. 
Utrata władzy/wpływu. 
Dobry czas na stawianie w stan oskarżenia. 
Tylko poczekajcie do przyszłego tygodnia. 
Wszyscy jesteście Patriotami. 
Q



244  
Mniej iż 10 Osób Może Potwierdzić Q  
Q ! ITPb.qbhqo 1 grudnia 2017 r. - 06:38:08  
Mniej niż 10 osób może mnie potwierdzić.  
DOITQ - zbieg okoliczności  
Retweet na Twitterze - zbieg okoliczności  
Słowa kluczowe na Twitterze - zbieg okoliczności  
Zdjęcia - zbieg okoliczności  
Wszystko to jest przeznaczone tylko dla was. 
Niech Bóg was błogosławi. 
Q

245  
Obama Jest Zły i Przegrany   
Q ! ITPb.qbhqo 1 grudnia 2017 r. - 06:46:51  
Hussein jest zły i nie potrafi przegrywać. 
Nie ma specjalnego traktowania. 
On próbuje znaleźć (nowego) opiekuna/ochronę, co z przyjemnością się ogląda przez satelity/
sprzęt szpiegowski.  
Idioci, każdy jeden z nich. 
Q

246  
Tajne Centrum Danych CIA  
Q ! ITPb.qbhqo 1 grudnia 2017 r. - 06:49:43  
89074  
Ogromne, podziemne centrum danych?  
Q

247  
Kim jest Peter Strzok  
Q ! ITPb.qbhqo 5 grudnia 2017 r. - 04:01:07  
 
Czy oglądasz wiadomości od piątku?  
Kim jest Peter Strzok?  
W jaki sposób został skorumpowany?  
W jaki sposób mu zapłacono?  
Kim jest Melissa Hodgman?  
Gdzie pracuje?  
Na jakim stanowisku?  
Data awansu?  
Skoncentrujcie się na dacie. 
Jakie wydarzenia dotyczące Petera miały ostatnio miejsce?  
Pomyślcie o e-mailach HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.], laptopie Weinera itp. 
Daty?  
Data awansu żony?  



W jaki sposób oni to wszystko planują?  
Kogo chcą w rządzie?  
Czym są marionetki?  
Jak się kontroluje marionetkę?  
Kto jest #2 w FBI?  
Związek z żoną?  
Jaki schemat jest powielany?  
Podążajcie śladem żon. 
Oglądajcie wiadomości w tym tygodniu. 
Przyszłość zapewnia przeszłość. 
Ponownie przeczytajcie okruchy. 
(Niewielkie) 
Ilu D [Demokraci – przyp. tłum.] / R [Republikanie – przyp. tłum.] nie będzie starało się o reelekcję?  
Dlaczego?  
Co zostało ostatnio uchwalone w Senacie?  
Dlaczego?  
Kto jest ich nowym „przełożonym”?  
Muszą robić to co powie?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Czy nie rozumiecie, że rząd jest patroszony na naszych oczach?  
Na najniższym, średnim i najwyższym poziomie władzy. 
Powiązanie Husseina z Iranem. 
Bomby są szykowane.  
Wesołych Świąt. 
Q

248  
Rothschild 
Q ! ITPb.qbhqo 5 grudnia 2017 r. - 04:12:51  
#FLYROTHSFLY# [LEĆ ROTH LEĆ]

249  
Materiał Video Hussein AIDS  
Q ! ITPb.qbhqo 5 grudnia 2017 r. - 04:38:51  
CZERWONY_CZERWONY 
Pamiętacie?  
Materiał Video Hussein AIDS. 
Ukryta wiadomość?  
Odpowiedź?  
Twitter.  
Role.  
Działania. 
Rozszerzcie zakres swojego myślenia. 
Wiadomości odblokowują znaczenie. 
Q



250  
Awans Żony Petera Strzoka  
Q ! ITPb.qbhqo 5 grudnia 2017 r. - 04:45:41  
Kiedy Peter/Comey wyczyścił e-maile Weinera?  
Kiedy żona dostała awans?  
Czy wierzysz w zbiegi okoliczności?  
Q

251  
Ciąg Czerwonego Krzyża i Obamy  
Q ! ITPb.qbhqo 5 grudnia 2017 r. - 04:50:10  
Ponownie przejrzyjcie ciąg CZERWONY_CZERWONY. 
Skoncentrujcie się na materiale video Hussein AIDS. 
Porównajcie. 
Data ciągu a materiał wideo?  
Nauczcie się dekodować. 
Wiadomości odblokowują przekaz. 
Znajdźcie klucz i kamień. 
Q

252  
Skorumpowany Czerwony Krzyż 
Q ! ITPb.qbhqo 5 grudnia 2017 r. - 5:01:17  
Czerwony Krzyż jest skorumpowany i wykorzystywany jako skarbonka. 
To temat na przyszłość. 
Choroby wywoływane przez rodziny znajdujące się u władzy (kontrola populacji + miliardy dla 
przemysłu farmaceutycznego). 
Pomyślcie o AIDS. 
To temat na przyszłość. 
Jest to istotne. 
#FLYROTHSFLY# [LEĆ ROTH LEĆ – przyp. tłum.] 
Q

253  
Zbieg Okoliczności z „Spotkaj się ze mną w Seoul”  
Q ! ITPb.qbhqo 5 grudnia 2017 r. - 5:07:17  
Anonymous 5 grudnia 2017 r. - 5:01:32  
 
9ba944e507589948047140bec231ab32ecf6312384c18809ddd20f9d6a4cb442.png  
Na stronie głównej serwisu internetowego Red. 
> ZBIEG OKOLICZNOŚCI?  
>> 34409



254  
Ciąg Czerwonego Krzyża  
Q ! ITPb.qbhqo 5 grudnia 2017 r. - 5:12:59  
>> 34447  
Rozszerzcie zakres swojego myślenia. 
Kiedy Hussein odbył podróż do Azji?  
Kiedy opublikowano ciąg?  
Kiedy nagrano materiał wideo na temat CZERWONEGO?  
Czy wierzysz w zbiegi okoliczności?  
Q
 
255  
Nauczcie się czytać mapę 
Q ! ITPb.qbhqo 5 grudnia 2017 r. - 5:14:24  
Nauczcie się czytać mapę. 
Macie już więcej kawałków układanki niż myślicie. 
Q

256  
Ciąg Czerwonego Krzyża oraz Podróż Obamy do Azji 
Q ! ITPb.qbhqo 5 grudnia 2017 r. - 5:27:40  
Daty: 25, 27, 28. 
Ciąg, CZERWONY CZERWONY, AZJA. 
Przeanalizujcie powiązanie. 
Nauczcie się czytać mapę. 
Q

257  
Obama w Korei Południowej  
Q ! ITPb.qbhqo 5 grudnia 2017 r. - 5:30:26  
Anonymous 5 grudnia 2017 r. - 5:24:46  
Q wskazał na zdjęcie na stronie RED.ORG z koreańską kobietą wskazującą na „Meet Me In Seoul” 
Obummer [Obama – przyp. tłum.] odbył podróż do Chin, czy zahaczył także o Seul?  
>> 34602

258  
Ciąg Czerwonego Krzyża  
Q ! ITPb.qbhqo 5 grudnia 2017 r. - 5:41:11  
Anonymous 5 grudnia 2017 r. - 5:30:55  
>> 34407  
 
Korea Południowa codziennie dzwoni do Korei Północnej: 
 
„Ministerstwo musi cały czas naciskać Pjongjang w zakresie rozmów w sprawie armii i Czerwonego 
Krzyża” - powiedział. „Ministerstwo musi ciągle wydzwaniać do Panmundżom. Sytuacja może się 
szybko zmienić, a Korea Północna może poczuć potrzebę dialogu. Gdy wrócą do rozmów, 



prawdopodobnie będą chcieli najpierw rozmawiać tylko z USA, ale niech sobie próbują osiągnąć 
cokolwiek w rozmowach z Waszyngtonem bez udziału Seulu – to i tak nie zadziała”. 
 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-03/north-korea-tension-sidelines-south-s-
unification-ministry 
>> 34663  
CZERWONY KRZYŻ CZERWONY CZERWONY. 
NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.]. 
Hussein  
AZJA. 
Dlaczego ten CIĄG został opublikowany?  
Rozszyfrujcie. 
Wiadomości odblokowują przekaz. 
Przyszłość zapewnia przeszłość. 
Gdzie jest CZERWONY KRZYŻ?  
Jest głęboko zakorzeniony. 
Dzieci. 
Módlcie się. 
Q

259  
Czerwony Krzyż i 9-11  
Q ! ITPb.qbhqo 5 grudnia 2017 r. - 06:09:40  
CZERWONY CZERWONY 9/11. 
Ile z zebranych środków zostało faktycznie przekazanych na zamierzony cel?  
Przeoczenie?  
Katastrofy samolotów 7/10 to zlecone zabójstwa. 
Ci, którzy zbyt dużo wiedzą, nigdy nie śpią. 
Q

260  
Flynn Wie, W Którym Miejscu Zakopano Większość Sekretów  
Q ! ITPb.qbhqo 5 grudnia 2017 r. - 06:24:14  
Kto wie, w którym miejscu zakopano większość sekretów?  
FLYNN jest bezpieczny. 
Chronimy naszych Patriotów. 
Q

261  
Czerwony Krzyż i Haiti 
Q ! ITPb.qbhqo 5 grudnia 2017 r. - 06:31:00  
CZERWONY na Haiti. 
Dzieci. 
$  
Od czasu wyboru POTUSa, co się zmieniło z CZERWONYM?  
Od czasu wyboru POTUSa, co się zmieniło z CF [Clinton Foundation, czyli Fundacja Clintonów - 



przyp. tłum.]?  
Od czasu wyboru POTUSa, co się zmieniło z McCainem?  
Ci ludzie zasługują na …. . .. ……. 
Q

262  
Wyjaśnienie Ciągu Czerwonego Krzyża  
Q ! ITPb.qbhqo 5 grudnia 2017 r. - 06:45:56  
Ciąg CZERWONY CZERWONY z dnia 25. 
CZERWONY materiał video na temat Husseina z dnia 27 (odpowiedź). 
Hussein w Azji w dniu 28, po ciągu. 
Przeanalizujcie. 
Zbieg okoliczności?  
Więcej niż jedno znaczenie. 
Zmienne oskarżenia CZERWONEGO względem Husseina. 
Myślcie o całym kole. 
Rozszerzcie zakres swojego myślenia. 
Podążajcie wieloma ścieżkami. 
Jedna łączy się z drugą. 
Nauczcie się czytać mapę. 
Mapa jest kluczem. 
Znajdźcie klucz i kamień. 
Co trzyma to wszystko razem?  
Q

263  
Rothschild Na Celowniku 
Q ! ITPb.qbhqo 5 grudnia 2017 r. - 07:48:47  
+FLYROTHSFLY+ [LEĆ ROTH LEĆ – przyp. tłum.]

264  
Niech Bóg Was Błogosławi, Patrioci 
Q ! ITPb.qbhqo 5 grudnia 2017 r. - 07:54:26  
Niech Bóg was błogosławi, Patrioci. 
Jesteśmy dumni. 
Q

265  
Reprezentant John Conyers, Demokrata z Michigan 
Q ! ITPb.qbhqo 5 grudnia 2017 r. - 21:43:47  
Żegnaj Johnny. 
Zaktualizujcie listę. 
Oglądajcie wiadomości. 
WOJNA. 
Q



266  
Reprezentant John Conyers, Demokrata z Michigan 
Q ! ITPb.qbhqo 5 grudnia 2017 r. - 21:49:09  
#FLYJOHNNYFLY [LEĆ JOHNNY LEĆ – przyp. tłum.]

267  
Senator Al Franken, Demokrata z Minnesoty  
Q ! ITPb.qbhqo 5 grudnia 2017 r. - 21:52:48  
#FLYALFLY# [LEĆ AL LEĆ – przyp. tłum.]  
Światła na pasie startowym zostały już włączone. 
LEĆ WYSOKO. 
Q

268  
Fake News na temat Deutsche Bank 
Q ! ITPb.qbhqo 5 grudnia 2017 r. - 21:53:38  
Anonymous 5 grudnia 2017 r. - 21:52:54  
>> 38366  
Czy możesz coś powiedzieć o Deutsche Bank?  
>> 38396  
FAKE NEWS [Fałszywe Informacje - przyp. tłum.]. 
Q

269  
Klucz = Informacja, Kamień = Siła  
Q ! ITPb.qbhqo 5 grudnia 2017 r. - 22:01:30  
Klucz - odblokowuje drzwi do wszystkich innych drzwi (informacja) 
Kamień - siła / wytrzymałość umożliwiająca uzyskanie mocy do wykonywania działań w zakresie 
otrzymanych informacji  
Klucz + Kamień = 
Q

270  
Adm R i NSA (Klucz) + POTUS i US Military (Kamień)  
Q ! ITPb.qbhqo 5 grudnia 2017 - 22:06:17  
Adm R [Admirał Rogers - przyp. tłum.] / No Such Agency [alternatywne rozwinięcie skrótu NSA, 
czyli Nie Ma Takiej Agencji – przyp. tłum.] (Obserwujcie i Czekajcie) + POTUS/USMIL [United States 
Munitions Import List, czyli Lista Importowanego Uzbrojenia USA – przyp. tłum.] = 
Zastosujcie Klucz i Kamień. 
Poskładajcie układankę.  
Q



271  
Potwierdzenie Sygnatury Klucz i Kamień  
Q ! ITPb.qbhqo 5 grudnia 2017 - 22:06:49  
Anonymous 5 grudnia 2017 r. - 22:05:45  
>> 38467  
Wywiad Wojskowy, No Such Agency [alternatywne rozwinięcie skrótu NSA, czyli Nie Ma Takiej 
Agencji – przyp. tłum.] = klucz 
POTUS i Patrioci = kamień 
>>38503

272  
Dowody na Oczyszczanie Bagna w Waszyngtonie  
Q ! ITPb.qbhqo 5 grudnia 2017 r. - 22:09:28  
Anonymous 5 grudnia 2017 r. - 22:05:57  
Lista polityków, którzy nie będą ubiegać się o reelekcję 
Bob Corker, R  
Charlie Dent, R  
Jeff Flake, R  
John Duncan, R  
Bob Goodlatte, R  
Jeb Hensarling, R  
Lynn Jenkins, R  
Sam Johnson, R  
Frank LoBiondo, R  
Tim Murphy, R  
Ted Poe, R  
Dave Reichert, R  
Ileana Ros-Lehtinen, R  
Lamar Smith, R  
Pat Tiberi, R  
Dave Trott, R  
Carol Shea-Porter, D  
Gene Green, D  
Joe Barton, R  
John Delaney, D  
Luis V. Gutierrez, D  
Niki Tsongas, D  
John Conyers, D  
Sandy Levin, D  
>> 38504  
Czy to normalne?  
Zbieg okoliczności?  
Oczyszczanie bagna?  
Q



273  
Czerwony Czerwony = Czerwony Krzyż 
Q ! ITPb.qbhqo 5 grudnia 2017 - 22:20:32  
   R 
RED   [Czerwony – przyp. tłum.] 
   D

274  
Ostrzeżenie Sygnatury Ojciec Chrzestny III 
Q ! ITPb.qbhqo 5 grudnia 2017 r. - 22:21:56  
Ojciec chrzestny III 
Bądźcie przygotowani na to, co znajdziecie. 
Q

275  
Koteria/Struktura Kontroli NWO [Nowy Porządek Świata – przyp. tłum.]  
Q ! ITPb.qbhqo 5 grudnia 2017 - 22:26:34  
+LEĆ+ 
Banki kontrolują Rządy 
Rządy kontrolują ludzi  
SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.] kontroluje wybranych przedstawicieli władzy. 
SOROS kontroluje organizacje i ich członków. 
Gotowi do gry?  
Q

276  
Q Powtarza Tweet Trumpa (Dowód Q)  
Q ! ITPb.qbhqo 5 grudnia 2017 r. - 22:27:56  
WSPANIALI przyjaciele. 
Q

277  
John Sidney McCain Na Celowniku  
Q ! ITPb.qbhqo 7 grudnia 2017 r. - 2:34:58  
Żegnaj AL. 
Dodany do listy. 
#FLYSIDFLY# [LEĆ SID LEĆ – przyp. tłum.] 
Q

278  
Hillary Próbowała Zawrzeć Układ z Q 
Q ! ITPb.qbhqo 7 grudnia 2017 r. - 2:44:36  
HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.] próbowała dziś zawrzeć z nami układ. 
POWIEDZIELIŚMY NIE. 
Q



279  
Tajna Służba Chroni NSA  
Q ! ITPb.qbhqo 7 grudnia 2017 r. - 2:52:37  
Anonymous 7 grudnia 2017 r. - 2:50:09  
>> 45424  
 
Q, czy możesz to potwierdzić?  
 
>> 45121  
Dlaczego SS [Secret Service, czyli Tajna Służba – przyp.] chroni teraz kluczowych członków No 
Such Agency [alternatywne rozwinięcie skrótu NSA, czyli Nie Ma Takiej Agencji – przyp. tłum.]?  
>> 45476

280  
Osoby od Przecieków Zdemaskowane  
Q ! ITPb.qbhqo 7 grudnia 2017 r. - 2:58:51  
Obejrzyjcie wiadomości. 
Osoby od przecieków zdemaskowane. 
Ci ludzie są głupi. 
Q

281  
Q Reprezentuje Naród Amerykański 
Q ! ITPb.qbhqo 7 grudnia 2017 r. - 03:00:45  
My reprezentujemy CIEBIE. 
Nigdy o tym nie zapominaj. 
My o tym nie zapomnimy. 
MAGA [Make America Great Again, czyli Uczyńmy Amerykę Znów Wielką – przyp. tłum.]. 
Q

282  
10 Dni Ciemności = Zamknięcie Rządu 
Q ! ITPb.qbhqo 7 grudnia 2017 r. - 03:03:11  
Anonymous 7 grudnia 2017 r. - 03:01:21  
>> 45541  
Mam pytanie: 10 dni, ciemność.. kiedy?  
>> 45563  
Zamknięcie. 
Q

283  
Dobrzy Reporterzy Dostają Sensacyjne Materiały  
Q ! ITPb.qbhqo 7 grudnia 2017 r. - 03:05:26  
Anonymous 7 grudnia 2017 r. - 03:02:04  
>> 45543  
> https: // twitter. com / SaraCarterDC / status / 938574363040911360  



Sara to dobry człowiek. 
>> 45569  
Dlaczego Sara i John dostają wszystkie „prawdziwe” sensacyjne materiały?  
Rozszerzcie zakres swojego myślenia. 
Dlaczego są teraz chronieni?  
Q

284  
Senator Al Franken, Demokrata z Minnesoty  
Q ! ITPb.qbhqo 7 grudnia 2017 r. - 03:22:00  
AL znowu pojawił się dziś w wiadomościach po #FLYALFLY# [LEĆ AL LEĆ – przyp. tłum.]. 
Kolejny zbieg okoliczności?  
Śledźcie wiadomości. 
Wesołych Świąt. 
Q

285  
Rodzina Rothchild Zleciła Zabójstwo Theresy May  
Q ! ITPb.qbhqo 7 grudnia 2017 r. - 03:31:50  
Co jeśli No Such Agency [alternatywne rozwinięcie skrótu NSA, czyli Nie Ma Takiej Agencji – przyp. 
tłum.] powiadomiła May o planie zabójstwa na polecenie POTUSa?  
Co jeśli próba zabójstwa została zlecona przez ++?  
Dlaczego?  
Koło partyjne FREEDOM?  
FREEDOM. 
Q 

286  
Ciąg Bravo  
Q ! ITPb.qbhqo 7 grudnia 2017 r. - 06:02:52  
Pakiet uderzeniowy Bravo-dT450-1  
_Conf _ ^ _ y_7  [Conf, czyli Konfiguracja – przyp. tłum.] 
[R] _ (            )[+ 4] 
Q

287  
Ciąg Bravo to Nie Jest Gra  
Q ! ITPb.qbhqo 7 grudnia 2017 r. - 06:11:37  
Anonymous 7 grudnia 2017 r. - 06:10:16  
>> 46591  
Co się kurwa stało z ostatnim wątkiem 
>> 46647  
To nie jest gra. 
Q



288  
Start Ciągu Bravo 
Q ! ITPb.qbhqo 7 grudnia 2017 r. - 06:28:58  
_Go_A-Strike_B-04_00  
Z Każdym Obrotem Kuli Ziemskiej. 
Q

289  
Wielkie Przebudzenie Błyskawicznie się Rozprzestrzenia  
Q ! ITPb.qbhqo 7 grudnia 2017 r. - 06:33:36  
Udało się dosięgnąć 1.2 miliona osób, Patrioci. 
Wychodzi wam to lepiej, niż może się wydawać. 
1 = 2, 2 = 4, 4=8,… 
Z Bogiem. 
Q

290  
Zdjęcie Papieża z Odwróconym Krzyżem i Zdjęcie Młota Thora  
Q ! ITPb.qbhqo 8 grudnia 2017 r. - 1:39:59  
 
6AECCB3F-2186-4C21-9749-06… .png  
 
C7248201-F913-4F0C-A667-9… .jpeg

291  
Zdjęcie Młodszej Hillary z Czarnym Pierścieniem i Zdjęcie z Jej Rodziną  
Q ! ITPb.qbhqo 8 grudnia 2017 r. - 1:51:13  
0704911B-FBA8-4DE7-9C53-9….jpeg  
 
03821C90-07E4-4906-B30D-A….jpeg

292  
Czarny Okultystyczny Pierścień Hillary 
Q ! ITPb.qbhqo 8 grudnia 2017 r. - 1:56:06  
Anonymous 8 grudnia 2017 r. - 1:53:33  
>> 50787  
co to za pierścień?  
>>50813  
>>50813

293  
Zdjęcia = Propozycja Układu Hillary  
Q ! ITPb.qbhqo 8 grudnia 2017 r. - 02:01:44  
Zdjęcia przedstawiają oferowany „układ”, który został odrzucony. 
Marionetki zaczynają szaleć. 
Q



294  
Zdjęcie Humy w Towarzystwie Podesty  
Q ! ITPb.qbhqo 8 grudnia 2017 r. - 2:46:29  
 
B6C47FD8-1F66-4549-8A4B-2….jpeg

295  
Zdjęcia Obamy, Merkel, Hillary & Rockefellera 
Q ! ITPb.qbhqo 8 grudnia 2017 r. - 03:34:00  
 
9AB57841-1F3F-4630-889B-4… .jpeg  
 
77C6EF7B-C1F0-49A6-BD1E-C… .jpeg  
 
BA1C5CD5-5C3B-4FE5-93B1-F… .jpeg  
 
25346004-2104-4DBA-9B88-E9… .png

296  
Zdjęcia Hillary, Rodziny Roth, Sorosa, McCaina  
Q ! ITPb.qbhqo 8 grudnia 2017 r. - 03:34:28  
 
C2C6E563-AEEE-46D4-95F9-0… .jpeg  
 
29ABE882-37B0-472A-A79E-F… .jpeg  
 
9B7BDECB-79FD-4D3C-BE97-A… .jpeg  
 
540296AD-9205-4253-B4CF-B… .jpeg

297  
Zdjęcia Hillary, Saudów, Członków Rodziny Królewskiej, McCaina, ISIS  
Q ! ITPb.qbhqo 8 grudnia 2017 r. - 03:34:51  
 
2C880EB2-FFFC-4E95-B22C-B… .jpeg  
 
5D00DA74-A956-474C-A7A1-5… .jpeg  
 
54950FD4-115E-404E-B1DF-4… .jpeg  
 
A783B991-11D9-40D0-BD69-1… .jpeg



298  
Zdjęcia McCaina, ISIS, Assada, Członków Rodziny Królewskiej, Busha  
Q ! ITPb.qbhqo 8 grudnia 2017 r. - 03:35:19  
 
3155B65F-063D-445E-A3BD-5… .jpeg  
 
8BF7AC13-C658-41A6-A0E3-8… .jpeg  
 
710102CD-50EE-4035-93E4-6… .jpeg  
 
E349DAAB-AEE3-45EF-B056-2… .jpeg

299  
Rodzina Rothschild to Liderzy Kultu  
Q ! ITPb.qbhqo 8 grudnia 2017 r. - 04:05:16  
Rodzina Rothschild (liderzy kultu)(kościół)(P) 
Banki / Instytucje Finansowe  
Kontrola Rządów na Całym Świecie  
Rząd Kontroluje Ludzi  
SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.] 
Technologia Naftowa, Seks / Dzieci  
SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.] Kontroluje (przez pośredników) USA  / Polityków w Wielkiej 
Brytanii / Firmy Technologiczne (główne) 
Soros 
Kontroluje organizacje i ich członków (tworzenie oddziałów / pranie mózgu) + zarządy / agentów 
funduszy łapówkarskich (jego osobisty majątek nigdy się nie kurczy, przeanalizujcie ugody 
Konsumenckie z DOJ [Department of Justice – czyli Departament Sprawiedliwości – przyp. tłum.], 
pakty z Iranem, Enviro itp.) 
/ _ \ - Skała (przeszłość) (władza nad posłusznymi) 
  _\ (teraźniejszość) 
(Przyszłość) 
Kolejność ma kluczowe znaczenie. 
Sznurki zostały odcięte w odniesieniu do USA/Wielkiej Brytanii. 
Rozszerzcie zakres swojego myślenia.  
Bagno jest oczyszczane. 
1 – ucieczka od molestowania seksualnego + przyszłość 
… 
[R] - Nie. 
Bombardujcie. 
Q



300  
Nie Pokazuj się Tu Więcej LDR [Lord de Rothschild – przyp. tłum.]  
Q ! ITPb.qbhqo 8 grudnia 2017 r. - 04:25:31  
Czy jesteście w stanie znaleźć zdjęcie Alwaleeda i Husseina lub Clintona lub innych amerykańskich 
polityków?  
L. [Lord de Rothschild – przyp. tłum.] 
Słyszałem, że masz problemy ze snem. 
Nie pokazuj się tu więcej. 
Q

301  
Rothschild na Celowniku 
Q! ITPb.qbhqo 8 grudnia 2017 - 4:27:06  
#FLYROTHSFLY# [LEĆ ROTH LEĆ – przyp. tłum.] 
Słodkich snów. 
Q

302  
Koniec Ciągu Kapitana Greena  
Q! ITPb.qbhqo 8 grudnia 2017 - 4:29:30  
Dla Greena. 
Q —koniec—

303  
Dyrektor Technologiczny Renee J James  
Q! ITPb.qbhqo 8 grudnia 2017 - 17:01:30  
Renee J James 
Q

304  
Materiał Video o Nancy Pelosi 
Q! ITPb.qbhqo 8 grudnia 2017 - 22:22:57  
https://www.youtube.com/watch?v=chyHx0zKQGo  
Ci ludzie są naprawdę chorzy. 
Q

305  
Tweet Trumpa Dotyczący Maga [Make America Great Again, czyli Uczyńmy Amerykę Znów 
Wielką – przyp. tłum.] 
Q! ITPb.qbhqo 9 grudnia 2017 - 17:24:37  
 
482D19E4-6664-478F-8836-30… .png



306  
Zmiana Modlitwy Pańskiej 
Q! ITPb.qbhqo 9 grudnia 2017 - 19:12:19  
Wiadomości odblokowują mapę. 
Przyszłość udowadnia przeszłość. 
Dlaczego opublikowano tutaj Modlitwę Pańską?  
Którą wersję?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Co ostatnio opublikowano w odniesieniu do Modlitwy Pańskiej?  
Co można z tym powiązać?  
Czy wierzycie w zbiegi okoliczności?  
Ponownie przejrzyjcie post z mapą istotnych dropów o wiadomościach. 
Ojciec Chrzestny III. 
Q

307  
Marker Modlitwy Pańskiej 
Q! ITPb.qbhqo 9 grudnia 2017 - 19:16:56  
Anonymous 9 grudnia 2017 - 19:13:29  
>> 60141  
Wtorek, 4 listopada  
 
Kto sfinansował 9-11?  
Komu Bin Laden raportował swoje osiągnięcia?  
Dlaczego zadaniem grupy Clowns in America [Klowny W Ameryce, czyli Źli Agenci CIA – przyp. 
tłum.] było polowanie na/zabicie/schwytanie UBL [Osama bin Laden – przyp. tłum.]?  
Dlaczego nie było to zadaniem MI [Military Intelligence, czyli Wywiad Wojskowy - przyp. tłum.]?  
Jeśli znaleźliśmy UBL i wyeliminowaliśmy jego ochronę, to dlaczego od razu go zabiliśmy, zamiast 
wziąć go żywcem?  
Dlaczego nie chcieliśmy schwytać żywego UBL i wyciągnąć z niego informacji na temat innych 
możliwych ataków terrorystycznych?  
Być może kiedyś ludzie zrozumieją, że „oni” mieli plan, aby przeprowadzić „kolejne” zdarzenie 
masowej zagłady. 
I oraz II Wojna Światowa - zorganizowane i zaplanowane przez wybrane rodziny?  
Kraina fantazji. 
Pamiętajcie, że im więcej ludzi, tym więcej mają oni władzy. 
Dlaczego D [Demokraci – przyp. tłum.] naciskają na ograniczenie posiadania broni „zaraz” po 
każdym tragicznym incydencie?  
Dlaczego jest to tak ważny punkt ich programu?  
My, naród - to tego oni się boją. 
My, naród - obawiają się, że pewnego dnia wszyscy się obudzą. 
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,  
święć się imię Twoje,  
przyjdź królestwo Twoje, 
bądź wola Twoja, 
jako w niebie, tak i na ziemi. 



Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,  
i odpuść nam nasze winy, 
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, 
i nie wódź nas na pokuszenie,  
ale nas zbaw ode złego. 
Q >> 60150  
„Znacznik." 
Nauczcie się czytać mapę. 
Wiadomości odblokowują mapę. 
Q

308  
Zmiana Łącznika w Modlitwie Pańskiej 
Q! ITPb.qbhqo 9 grudnia 2017 - 19:21:38  
Łącznik. 
Rozszerzcie zakres swojego myślenia. 
Q

309  
Marker Sprawiedliwości 
Q! ITPb.qbhqo 9 grudnia 2017 - 19:28:04  
Sprawiedliwość. 
Q

310  
Armia USA to Zbawiciel Ludzkości 
Q! ITPb.qbhqo 9 grudnia 2017 - 19:34:24  
Anonymous 9 grudnia 2017 - 19:31:10  
>> 60244  
> Sprawiedliwość 
W swoim przemówieniu, które odbyło się w Pensacola, wspomniał o armii USA zapewniającej 
sprawiedliwość na całym świecie. 
Mam nadzieję, że nie jest to tylko standardowa Neo-Konserwatywna wymówka dla bycia 
policjantem całego świata… 
>> 60267  
Co zostało powiedziane na temat Armii USA?  
Wczorajsze przemówienie zweryfikowało i odblokowało bardzo dużo informacji. 
Rozszerzcie zakres swojego myślenia. 
Ponownie przeczytajcie okruchy. 
Ponownie przesłuchajcie wczorajsze przemówienie. 
Połączcie „znaczniki”. 
Wiadomości (we wszystkich postaciach) odblokowują mapę. 
Rozszerzcie zakres swojego myślenia. 
Wielkie Przebudzenie. 
Q



311  
Obama = [R] = Renegat 
Q! ITPb.qbhqo 9 grudnia 2017 - 19:41:15  
Jaki był kryptonim USSS [United States Secret Service, czyli Tajna Służba Stanów Zjednoczonych – 
przyp. tłum.] dla Husseina?  
[R] 
Zdefiniujcie. 
Oni wiedzieli o tym od początku. 
Rozszerzcie zakres swojego myślenia. 
Q

312  
Tajna Służba Chroni Obamę i Clintonów 
Q! ITPb.qbhqo 9 grudnia 2017 - 19:42:30  
Obama = [R] = Renegat 
311  
Q! ITPb.qbhqo 9 grudnia 2017 - 19:41:15  
Jaki był kryptonim USSS [United States Secret Service, czyli Tajna Służba Stanów Zjednoczonych – 
przyp. tłum.] dla Husseina?  
[R] 
Zdefiniujcie. 
Oni wiedzieli o tym od początku. 
Rozszerzcie zakres swojego myślenia. 
Q>>60336  
Kto obecnie chroni Husseina?  
[R] 
Dlaczego ma to znaczenie?  
Kto obecnie chroni B/H C [Bill/Hillary Clinton – przyp. tłum.]?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Uczcie się. 
Q

313  
Obama Renegat 
Q! ITPb.qbhqo 9 grudnia 2017 - 19:44:08  
Anonymous 9 grudnia 2017 - 19:42:19  
>> 60336  
Renegat  
>> 60346  
Osoba, która porzuca i zdradza swoją organizację, kraj lub zbiór zasad. 
Oni zawsze wiedzieli. 
Q



314  
To Zaraz NADEJDZIE 
Q! ITPb.qbhqo 9 grudnia 2017 - 19:45:57  
Bądźcie tacy, za jakich was mamy. 
To Zaraz NADEJDZIE. 
Z Bogiem, Patrioci. 
Q

315  
Marker Posta i Tweeta POTUSa o Armii USA  
Q! ITPb.qbhqo 9 grudnia 2017 - 19:48:57  
>> 60291  
Sygnatura czasu posta dotyczącego Armii USA w odniesieniu do ostatniego Tweeta POTUSa 
dotyczącego Armii USA. 
Ile jeszcze wskazówek musimy zapewnić?  
Z Każdym Obrotem Kuli Ziemskiej. 
Q

316  
Marker Posta i Tweeta POTUSa o Armii USA  
Q! ITPb.qbhqo 9 grudnia 2017 - 19:54:51  
Anonymous 9 grudnia 2017 - 19:31:10  
>> 60291  
Stan wojenny zacznie się 11-tego?  
▶Q (You)!ITPb.qbhqo  12/09/17 (Sat) 10:34:24 571cae No.60291>>60292 >>60296 >>60297 
>>60309 >>60311 >>60319 >>60328 >>60331 >>60335 >>60340 >>60349 >>60358 >>60359 
>>60363 >>60372 >>60418 >>60421 >>60428  
>>60267  
Co zostało powiedziane na temat Armii USA?  
Wczorajsze przemówienie zweryfikowało i odblokowało bardzo dużo informacji. 
Rozszerzcie zakres swojego myślenia. 
Ponownie przeczytajcie okruchy. 
Ponownie przesłuchajcie wczorajsze przemówienie. 
Połączcie „znaczniki”. 
Wiadomości (we wszystkich postaciach) odblokowują mapę. 
Rozszerzcie zakres swojego myślenia. 
Wielkie Przebudzenie. 
Q 
„Uwielbiamy naszą Armię USA. W imieniu całego Narodu, DZIĘKUJEMY za wasze poświęcenie i 
służbę!” 
 
Sygnatura czasu. 
Ile jeszcze wskazówek musimy zapewnić?  
Q



317  
Dziennikarze z Białego Domu 
Q! ITPb.qbhqo 9 grudnia 2017 - 19:59:21  
Anonymous 9 grudnia 2017 - 19:51:44  
Q, czy „Anonimy z Białego Domu” to tak naprawdę tajna służba? Czyli Ci, którzy opublikowali 
zdjęcia świąteczne z WH [White House, czyli Biały Dom - przyp. tłum.]? Tajna Służba wszystko 
obserwuje, a to miało miejsce PO imprezie, która odbyła się tamtego wieczoru i przecież na 
zdjęciach nie było nikogo, co byłoby trudne, jeśli w tym czasie miało tam być ponad 400 gości. Czy 
próbowali w ten sposób zademonstrować, że są po naszej stronie?  
>> 60444  
Nie mylcie dziennikarzy zapraszanych na imprezy z „osobami wtajemniczonymi”. 
Q

318  
Chester Bennington i Chris Cornell 
Q! ITPb.qbhqo 9 grudnia 2017 - 20:01:00  
Anonymous 9 grudnia 2017 - 19:55:39  
Zaraz się ZAŁAMIĘ 
 
Spoczywajcie w pokoju Chester Bennington i Chris Cornell. Próbowali wykonać ruch przeciwko 
Geffenowi i zapłacili za cenę. 
>> 60476  
„Przeciwko” vs. „Wbrew”. 
Wszystko ma znaczenie. 
Q

319  
Marker Posta i Tweeta POTUSa o Armii USA  
Q! ITPb.qbhqo 9 grudnia 2017 - 20:06:46  
Znacznik czasu mojego posta dotyczącego Armii USA w odniesieniu do Tweeta POTUSa. 
Dlaczego kryptonim USSS [United States Secret Service, czyli Tajna Służba Stanów Zjednoczonych 
– przyp. tłum.] dla Husseina to „Renegade” [Renegat – przyp. tłum.]?  
Osoba, która porzuca i zdradza swoją organizację, kraj lub zbiór zasad. 
Kogo obecnie chroni USSS [United States Secret Service, czyli Tajna Służba Stanów 
Zjednoczonych – przyp. tłum.]?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Q

320  
Marker Posta i Tweeta POTUSa o Armii USA  
Q! ITPb.qbhqo 9 grudnia 2017 - 20:12:28  
Nie rozumiem, dlaczego dzisiejsze dropy nie są rozumiane. 
Rozszerzcie zakres swojego myślenia. 
Jest to bardzo ważne. 
Q



321  
Marker Posta i Tweeta POTUSa o Armii USA  
Q! ITPb.qbhqo 9 grudnia 2017 - 20:15:53  
Post: 1:34 Armia USA 
POTUS: 1:37 Armia USA 
Q

322  
Tweet Trumpa Odnośnie Inskrypcji na Pierścieniu Obamy  
Q! ITPb.qbhqo 10 grudnia 2017 - 04:34:48  
 
DEA28E7A-5339-4D0B-A991-AB… .png  
To już 4 kwartał, Patrioci. 
Walcz

323  
Niech Bóg Was Błogosławi  
Q! ITPb.qbhqo 10 grudnia 2017 - 04:39:03  
Anonymous 10 grudnia 2017 - 04:37:31  
>> 63599  
Dziękuję Q. 
Pomagać Tobie to wszystko, co chcemy zrobić 
To musi być bolesne tak patrzeć jak my powoli uczymy się tego, co wy już wiecie  
Przepraszamy, że sprawiamy wam takie trudności  
Postaram się najlepiej jak potrafię 
Chcę służyć Bogu i patriotom 
Czegokolwiek tylko potrzebujesz 
Kiedykolwiek 
Będziemy gotowi  
>> 63621  
Wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni. 
Niech Bóg błogosławi każdego z was. 
Q 
 
ymy razem. 
Q

324  
Módlcie się Dziś Wieczorem  
Q! ITPb.qbhqo 10 grudnia 2017 - 04:40:41  
Módlcie się Dziś Wieczorem. 
Dobrzy ludzie będą się narażać. 
Q



325  
Marker BDT [Bangladeska Taka – przyp. tłum.] i Adam Schiff to Zło 
Q! ITPb.qbhqo 11 grudnia 2017 - 5:29:56  
Dosadny i Bezpośredni Czas. 
Adam Schiff jest zdrajcą naszego kraju. 
Osoba powodująca przecieki. 
NAT SEC (Bezpieczeństwo Narodowe – przyp. tłum.]. 
ZŁO. 
Tik Tak. 
Mam nadzieję, że 7,8 miliona było tego warte. 
Miłego widowiska. 
Q

326  
Znacznik BDT [Bangladeska Taka – przyp. tłum.] i Fałszywy Znacznik  
Q! ITPb.qbhqo 11 grudnia 2017 - 5:32:52  
Fałszywy znacznik(i). 
POTUS w 100% zabezpieczony. 
Spodziewajcie się fajerwerków. 
SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
Q

327  
Udaremniono Fałszywy Znak w Sprawie BDT  
Q! ITPb.qbhqo 11 grudnia 2017 - 18:23:09  
Czy wierzycie w zbiegi okoliczności?  
„Dosadny i Bezpośredni Czas” 
BDT [Bangladeska Taka – przyp. tłum.]. 
Pomyślcie o tej walucie. 
Pomyślcie o fajerwerkach. 
Udaremniono. 
Wiadomość została dostarczona. 
Ci ludzie są chorzy! 
Q

328  
Światło Przezwycięży Ciemność 
Q! ITPb.qbhqo 11 grudnia 2017 - 18:32:11  
:Sowy: 
Światło przezwycięży c_i_emność. 
Światło zdemaskuje ciemno_ś_ć. 
Światło _ujawni_ ciemność. 
Światło pokona ciemność. 
Q



329  
Podążajcie Śladem Żon 
Q! ITPb.qbhqo 11 grudnia 2017 - 19:39:59  
Anonymous 11 grudnia 2017 - 19:29:05  
 
cdef6d269b4752c8dc97db35d2a990347d2f9222834c3a2b0ad1f6284e7bf40a.png  
http://www.nytimes.com/1992/05/24/style/weddings-melissa-schiff-robert-d-soros.html  
 
s-s-słuchajcie  
 
Czy Melissa Schiff jest spokrewniona z Adamem Schiffem?  
 
Jakie są szanse, że mają po prostu takie samo nazwisko?  
>> 73904  
Podążajcie śladem żon. 
Ci ludzie są naprawdę głupi. 
Q

330  
Specjalne Miejsce dla George'a Sorosa  
Q! ITPb.qbhqo 11 grudnia 2017 - 19:44:10  
Mamy specjalne miejsce wybrane dla GS [George Soros – przyp. tłum.]. 
Naprawdę specjalne. 
Q

331  
Żony w Kulcie 
Q! ITPb.qbhqo 11 grudnia 2017 - 19:45:13  
Anonymous 11 grudnia 2017 - 19:43:38  
Może wszystkie (((te))) żony mają własny kult wysokiej kapłanki… dlatego widzimy symbolizm… to 
są pewnego rodzaju „wpadki” 
>> 74029

332  
Ryzyko Blokady Chans  
Q! ITPb.qbhqo 11 grudnia 2017 - 19:50:52  
Ryzyko kolejnej blokady. 
Przygotujcie się na utratę dostępu. 
Q

333  
Dla Boga i Dla Kraju  
Q! ITPb.qbhqo 11 grudnia 2017 - 20:31:03  
DLA BOGA i DLA KRAJU. 
WOLNOŚĆ. 



_                    ]_y 
Q

334  
Zdjęcie Długopisu POTUSa  
! ITPb.qbhqo 12 grudnia 2017 - 23.03:32  
 
Exec_y.png  
Wesołych Świąt. 
Q

335  
10-minutowy Marker  
Q! ITPb.qbhqo 12 grudnia 2017 - 23:31:52  
Znacznik czasu [Q] post [:03] w odniesieniu do Tweeta POTUSa [:13]. 
[10] 
Zbiegi okoliczności nie istnieją. 
Q

336  
Rozporządzenie Wykonawcze w Sprawie Oszustwa Wyborczego 
Q! ITPb.qbhqo 13 grudnia 2017 - 5:44:56  
Anonymous 13 grudnia 2017 - 5:38:28  
 
b2f2db1c19ee25c4c1ae9cf75ad18e739c050d85584fdd7dd6d42af9608345a9.png  
lol  
>> 85627  
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/05/11/presidential-executive-order-establishment-
presidential-advisory 
Dlaczego wymagane jest odizolowanie od wyborów w 2016 roku?  
Miejcie wiarę. 
Ci ludzie są naprawdę głupi! 
Q

337  
Kraj Nie Jest Podzielony  
Q! ITPb.qbhqo 13 grudnia 2017 - 06:12:53  
Patrioci, możecie być pewni, że mamy kontrolę. 
Oglądajcie, potwierdzajcie i rozpowszechniajcie. 
Kraj nie jest podzielony, to tylko Fake News [Fałszywe Informacje – przyp. tłum.]. ANTIFA została 
zorganizowana wyłącznie w celu zapewnienia narracji o podziale. 
To FAKE NEWS! 
Szacuje się, że 4-6% osób uważa się za „beznadziejne przypadki”, którym permanentnie wyprano 
mózg. 
Ponownie przeczytajcie okruchy dotyczące niewolniczego chwytu D [Demokraci – przyp. tłum.] na 
czarnej populacji. 



Dlaczego ma to znaczenie?  
Dlaczego miejsca pracy/gospodarka (jej wzrost) są istotne?  
Wymaga to GŁĘBOKIEGO OCZYSZCZENIA. 
Ci ludzie są naprawdę głupi. 
Wy jesteście bezpieczni. 
Miejcie wiarę. 
Q 

338  
Specjalne miejsce dla George'a Sorosa  
Q! ITPb.qbhqo 13 grudnia 2017 - 06:15:45  
"Specjalne." 
Q

339  
Oszustwo Wyborcze George'a Sorosa  
Q! ITPb.qbhqo 13 grudnia 2017 - 06:28:32  
Anonymous 13 grudnia 2017 - 06:22:14  

 
9a62d4ae19a29c524974ebbb365bced80ab18253278615f92a75ed5ffeadbf27.png  
Q już wcześniej pytał o to, kto jest właścicielem maszyn do głosowania. Oni wiedzieli, że GS 
[George Soros – przyp. tłum.] będzie manipulował liczbami. Taki był właśnie plan. 
 
BARDZO SPECJALNE MIEJSCE!! 
Jaka byłaby kara za oszustwo w wyborach?  
>> 86037  
>> 86037

340  
Marker 1,2 miliona  
Q! ITPb.qbhqo 14 grudnia 2017 - 5:24:30  
Anonymous 14 grudnia 2017 - 04:27:43  
 
80086e0dd51060dea7a12dd087e8ff15911dc9d0cb40097480fff6924aa1a4ef.jpg  
 
11cade993429ef839a655d42574b5f329e6fdb8d5e1e3c6fa3c1138cc34dbd2c.jpg  
>>1.2mm 
</q>>1.2mm 
>1.2mm 
>1.2mm 
Jesteśmy w zespole  
>> 92291  
Uczycie się. 
 
 
 



Wiadomości odblokowują mapę. 
Przyszłość udowadnia przeszłość. 
Nie wszystko może zostać powiedziane jeden do jednego. 
Q

341  
Nalot na Bibliotekę Prezydencką Obamy  
Q! ITPb.qbhqo 14 grudnia 2017 - 5:35:55  
„Dokumenty z administracji Obamy zostały przeniesione do Biblioteki Prezydenckiej Baracka 
Obamy. Możesz wysłać zapytanie do Biblioteki Obamy. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z 
Ustawą o Aktach Prezydenckich, akta prezydenckie pozostają niedostępne dla opinii publicznej 
przez pięć lat od momentu odejścia danej administracji z urzędu”. 
NALOT zorganizowany przez DOBRYCH FACETÓW (na polecenie POTUSa). 
Przebiegło to zaskakująco cicho. 
Brak jakichkolwiek przecieków?  
Biblioteki prezydenckie zostały ustanowione, aby zachować kontrolę nad publikacjami dokumentów 
klasy c, które mogłyby być obciążające dla samych zainteresowanych. 
Ściema! 
Przejrzyjcie prawo. 
Jaka występuje różnica w odniesieniu do Biblioteki Prezydenckiej Husseina?  
Kto to kontroluje?  
Ci ludzie są naprawdę głupi. 
Q

342  
Rod Rosenstein - Koniec Jest Bliski 
Q! ITPb.qbhqo 14 grudnia 2017 - 5:38:59  
Anonymous 14 grudnia 2017 - 5:27:16  
>> 92626  
Miałeś dzisiaj ciężki dzień w pracy Q? Witamy z powrotem. 
 
Czy dzisiejsze przesłuchanie Roda Rosensteina dostarczyło dużą ilość informacji?  
 
Widzę, że wiele pytań z przesłuchania ma związek z Twoimi dropami. „Przyszłość dowodzi 
przeszłości” 
>> 92647  
Koniec jest bliski. 
Q

343  
Źli Ludzie Nas Obserwują  
Q! ITPb.qbhqo 14 grudnia 2017 - 5:42:09  
Anonymous 14 grudnia 2017 - 5:32:07  
>> 92626  
> Nie wszystko można powiedzieć jeden do jednego. 
Q nie może po prostu sobie tu przyjść i przeliterować nam dokładne znaczenie swoich dropów. 



Prawdopodobnie wynika to z tego, że ujawniłoby to informacje, które mogłyby zagrozić 
prowadzonym operacjom, bo szumowiny starają się wszystko zatuszować. Stąd bierze się na 
przykład drop mówiący o 1,2 miliona, które naszym zdaniem oznaczały 1,2 miliona wcześniej 
niewtajemniczonych osób sięgniętych zasięgiem niniejszego działu, podczas gdy faktycznie 
oznaczało to 1,2 miliona dokumentów w Raporcie IG [Inspektor Generalny – przyp. tłum.] i dzięki 
temu, te szumowiny nie miały o tym pojęcia. 
>> 92680  
Źli ludzie nas obserwują. 
Q

344  
Ten Sam Chory Kult/Klub 
Q! ITPb.qbhqo 14 grudnia 2017 - 06:24:04  
 
7803B61A-1F3E-47BD-88D4-F… .jpeg  
Widziałem to w ostatnim wątku. 
Skupcie się na dokumentach leżących na stole. 
Grafika na górze. 
Oni wszyscy należą do tego samego chorego kultu/klubu. 
Q

344  
Q! ITPb.qbhqo 14 grudnia 2017 - 06:24:04  
 
7803B61A-1F3E-47BD-88D4-F… .jpeg  
Widziałem to w ostatnim wątku. 
Skupcie się na dokumentach leżących na stole. 
Grafika na górze. 
Oni wszyscy należą do tego samego chorego kultu/klubu. 
Q >> 93181  
Zdjęcie na górze: chłopiec, chłopiec/dziewczynka. 
Poprawcie ostrość. 
Co jeszcze widzicie?  
Zarchiwizujcie – Ci, którzy nas obserwują będą teraz to usuwać z sieci. 
Q

345  
Biuletyn Gannet i Symbol Pedofilów 
Q! ITPb.qbhqo 14 grudnia 2017 - 06:32:05  
Ten Sam Chory Kult/Klub



346  
WRWY = We Are With You [Jesteśmy z Wami – przyp. tłum.] 
Q! ITPb.qbhqo 14 grudnia 2017 - 06:36:08  
Z Bogiem, Patrioci. 
POTUS: WRWY 
Q

347  
Tajna Służba na Chans  
Q! ITPb.qbhqo 14 grudnia 2017 - 06:38:12  
Q! ITPb.71B /. 14 grudnia 2017 - 06:34:10  
Musimy być coraz bliżej  
(UŻYTKOWNIK ZOSTAŁ ZBANOWANY ZA TEN POST) 
>> 93267  
Tag: USSS [United States Secret Service, czyli Tajna Służba Stanów Zjednoczonych – przyp. tłum.] 
Q

348  
Dział Chan jest Spalony  
Anonymous 15 grudnia 2017 - 03:20:48  
Zablokowano wprowadzanie „tripu” [kod identyfikujący – przyp. tłum.]. Wygląda na to, że ten dział 
jest spalony. 
Q

349  
Dział Chan jest Spalony  
Anonymous 15 grudnia 2017 - 03:24:07  
Ten dział jest spalony. 
Nie można wprowadzić kodu identyfikującego w celu zweryfikowania uprawnień. 
Kod identyfikujący na 4 również został zmodyfikowany. 
Niech Bóg was błogosławi, 
Q

350  
A Może Powinniśmy Zagrać w Grę 
Anonymous 15 grudnia 2017 - 03:27:05  
A może powinniśmy zagrać w grę?  
Znajdźcie pająka (pająki) i zbudujcie sieć („mapę”). 
Pamiętajcie, że oni uważają was za muchę (a konkretnie za „żarło”). 
Pamiętajcie, oni nigdy nawet przez chwilę nie myśleli, że ona przegra. 
Dlatego też, nigdy nie sądzili, że śledztwa oraz/lub zainteresowanie opinii publicznej zwrócą się ku 
ich przestępstwom i że zostaną one ujawnione/zostaną przedmiotem śledztwa. 
Dlatego też, nie sądzili, że muszą się czegokolwiek bać. 
Dlatego też, otwarcie demonstrują swoją symbolikę. 
Dlatego też, niechlujnie to wszystko zatuszowali. 
Ostatnie przemówienie Husseina w Chicago odnośnie „braku jakiegokolwiek skandalu”. 



Dlaczego nieustannie podkreślał ten punkt?  
Aby się zabezpieczyć, dokonali infiltracji i kontrolują narrację („MSM” [Mainstream Media, czyli 
media głównego nurtu - przyp. tłum.]). 
Aby się zabezpieczyć, posadzili na stanowiskach tylko członków swojej kliki. 
Aby się zabezpieczyć, szantażują tych, którzy nie są członkami ich kliki. 
Aby się zabezpieczyć, zaszufladkowali „teorie spiskowe” jako coś szalonego/niestabilnego 
psychicznie i na okrągło z tego korzystają. 
Udaje im się to, ponieważ większość z tego, w co angażują, jest czystym złem i jest wręcz 
niewiarygodne (trudne do przełknięcia). 
Zawsze mieli też „element naprawczy” w zanadrzu - bez względu na to, która partia wygrała wybory 
(-JFK (zabity)/Reagan (postrzelony)). 
Taka zawsze była obietnica składana tym osobom, które uczestniczyły w tej grze (dobrowolnie lub w 
inny sposób) (tj. że oni nigdy nie utracą władzy). 
Władza 3-literowych agencji. 
Władza nad Wojskiem USA (globalna dominacja w celu wywierania nacisków na inne narody oraz 
instalowania w nich swoich popleczników. 
Ci ludzie są naprawdę głupi. 
Podążajcie śladem mężów. 
Kolejna wskazówka: 
Ian Cameron  
Firma McKinsey & Company 
Clowns In America [Klowny W Ameryce, czyli Źli Agenci CIA – przyp. tłum.].  
Dr Emmett J. Rice. 
Rezerwa Federalna. 
Wszyscy są powiązani. 
A może zagramy w szachy?  
Q (Brak możliwości wprowadzenia kodu podróży - ostatni zrzut)

351  
Z Bogiem, Patrioci 
Anonymous 15 grudnia 2017 - 03:29:49  
 
_Blocked_8.jpeg  
Z Bogiem, Patrioci. 
Q

352  
Utracono Dostęp 
Q! ITPb.qbhqo 15 grudnia 2017 - 03:40:05  
Utracono dostęp do /cbts/ 
Brak możliwości wprowadzenia kodu identyfikującego. 
Q

353  
24 Godziny na Naprawę lub Odejście  
Anonymous 15 grudnia 2017 - 03:41:02  



https://8ch.net/pol/res/11028937.html#11043803  
24 godziny na przywrócenie kodu identyfikującego lub odejście. 
Z Bogiem, 
Q

354  
Repost 
Q! ITPb.qbhqo 15 grudnia 2017 - 03:43:38  
A może powinniśmy zagrać w grę?  
Znajdźcie pająka (pająki) i zbudujcie sieć („mapę”). 
Pamiętajcie, że oni uważają was za muchę (a konkretnie za „żarło”). 
Pamiętajcie, oni nigdy nawet przez chwilę nie myśleli, że ona przegra. 
Dlatego też, nigdy nie sądzili, że śledztwa oraz/lub zainteresowanie opinii publicznej zwrócą się ku 
ich przestępstwom i że zostaną one ujawnione/zostaną przedmiotem śledztwa. 
Dlatego też, nie sądzili, że muszą się czegokolwiek bać. 
Dlatego też, otwarcie demonstrują swoją symbolikę. 
Dlatego też, niechlujnie to wszystko zatuszowali. 
Ostatnie przemówienie Husseina w Chicago odnośnie „braku jakiegokolwiek skandalu”. 
Dlaczego nieustannie podkreślał ten punkt?  
Aby się zabezpieczyć, dokonali infiltracji i kontrolują narrację („MSM” [Mainstream Media, czyli 
media głównego nurtu - przyp. tłum.]). 
Aby się zabezpieczyć, posadzili na stanowiskach tylko członków swojej kliki. 
Aby się zabezpieczyć, szantażują tych, którzy nie są członkami ich kliki. 
Aby się zabezpieczyć, zaszufladkowali „teorie spiskowe” jako coś szalonego/niestabilnego 
psychicznie i na okrągło z tego korzystają. 
Udaje im się to, ponieważ większość z tego, w co angażują, jest czystym złem i jest wręcz 
niewiarygodne (trudne do przełknięcia). 
Zawsze mieli też „element naprawczy” w zanadrzu - bez względu na to, która partia wygrała wybory 
(-JFK (zabity)/Reagan (postrzelony)). 
Taka zawsze była obietnica składana tym osobom, które uczestniczyły w tej grze (dobrowolnie lub w 
inny sposób) (tj. że oni nigdy nie utracą władzy). 
Władza 3-literowych agencji. 
Władza nad Wojskiem USA (globalna dominacja w celu wywierania nacisków na inne narody oraz 
instalowania w nich swoich popleczników. 
Ci ludzie są naprawdę głupi. 
Podążajcie śladem mężów. 
Kolejna wskazówka: 
Ian Cameron  
Firma McKinsey & Company 
Clowns In America [Klowny W Ameryce, czyli Źli Agenci CIA – przyp. tłum.].  
Dr Emmett J. Rice. 
Rezerwa Federalna. 
Wszyscy są powiązani. 
A może zagramy w szachy?  
Q



355  
Fałszywy Q  
Q! ITPb.qbhqo 15 grudnia 2017 - 03:44:23 
FARMERFUNKK 
15 grudnia 2017 - 03:44:01  
 
1552125153af6ad80b60d59bf1112cac5fee297d27b13e658f9a61e9dc973dba.png  
zignorować?  
>> 11043835  
Fałszywe. 
Q

356  
Test Kodu Identyfikującego Działu 
Q! ITPb.qbhqo 15 grudnia 2017 - 03:52:47  
Test kodu identyfikującego. 
Q

357  
John Sidney McCain na Celowniku 
Q! ITPb.qbhqo 15 grudnia 2017 - 4:37:42  
Kod identyfikujący na 4 jest operacyjny. 
#FLYSIDFLY# [LEĆ SID LEĆ – przyp. tłum.] 
Nie lubimy wypowiadać jego imienia. 
Q

358  
Aktualizacja Kodu Identyfikującego Q  
Q! ITPb.qbhqo 15 grudnia 2017 - 07:03:02  
Doradzono mi zaktualizowanie kodu. 
Poważny sprzęt jest używany w celu jego złamania. 
4 nie jest bezpieczny. 
Q

359  
Aktualizacja Kodu Identyfikującego Q 
Q! UW.yye1fxo 15 grudnia 2017 - 07:04:06  
Zaktualizowano. 
Q



360  
Aktualizacja Kodu Identyfikującego Q  
Q! ITPb.qbhqo 15 grudnia 2017 - 07:04:43  
Q! UW.yye1fxo 15 grudnia 2017 - 07:04:06  
Zaktualizowano. 
Q >> 11045057  
Potwierdzono.

361  
Potwierdzono Nowy Kod Identyfikujący Q  
Q! UW.yye1fxo 15 grudnia 2017 - 07:05:51  
Q! ITPb.qbhqo 15 grudnia 2017 - 07:04:43  
>> 11045057  
Potwierdzono. 
>> 11045061  
Potwierdzono. 
Q

362  
Bezpieczne Połączenia Mogą Być na Wyczerpaniu 
Q! UW.yye1fxo 15 grudnia 2017 - 07:15:57  
Być może wyczerpaliśmy naszą zdolność do utrzymywania bezpiecznych połączeń. 
Królewna Śnieżka. 
Zmanipulowano w zakresie pracy cichej. 
Powrót nieznany. 
Z Bogiem, Patrioci. 
Q

363  
Ciąg  
Q! UW.yye1fxo 15 grudnia 2017 - 07:25:44  
_Conf_term[5]_y 
_SECFAIL-490b  
KONIEC_Prywatnej Operacji  
Q

364  
Macie Wszystko Czego Trzeba  
Q! UW.yye1fxo 15 grudnia 2017 - 07:28:58  
Podążajcie za okruchami. 
Macie wszystko czego trzeba. 
Konfiguracja BEZPIECZEŃSTWA zostanie przeanalizowana. 
Ciemno [10]. 
Miłego widowiska! 
Q



365  
Znajdźcie Markery  
Q! UW.yye1fxo 19 grudnia 2017 - 5:27:52  
ZAŁAMANIE_BŁYSKU_  
/\* /\ /\* 
Może powinniśmy zagrać w grę?  
Mapa jest kluczowa do zrozumienia wszystkiego. 
Przyszłość odblokowuje przeszłość. 
DECLAS_ATL_ (przeszłość) [ATL, czyli Atlanta w stanie Georgia – przyp. tłum.].  
Wiadomości odblokowują mapę. 
Znajdźcie znaczniki. 
10 i [10].  
12/7 - 12/17. 
Hala F.  
Terminal 5. 
Samolot prywatny (Operacja)?  
ATL -> IAD [IAD, czyli Port lotniczy Waszyngton-Dulles – przyp. tłum.] 
Ekstrakcja/informacje znane. 
Ciemno. 
Ciemność. 
Nauczcie się odczytywać podwójne znaczenia. 
ZAMKNIĘCIE. 
Q/POTUS-1  
Q/POTUS-2  
Q/POTUS-3  
Q/POTUS-4 [10] 
Q/POTUS-5  
"Specjalne miejsce" 
Dlaczego niedługo potem POTUS podkreślił określone dropy?  
Zbieg okoliczności czy wiadomość?  
„Wielkie Przebudzenie” 
POTUS w dniu dzisiejszym. 
Odblokowanie?  
CLAS_OP_IAD_(przyszłość). 
A może porządna gra w szachy?  
PLUŚNIĘCIE. 
FOX 3. 
Q



366  
Pluśnięcie = Pocisk Spadł, Fox 3 = Wystrzelenie Pocisku 
Q! UW.yye1fxo 19 grudnia 2017 - 5:38:43 AM 
Anonymous 19 grudnia 2017 - 5:36:13  
>> 121340  
Pluśnięcie = Czas lotu pocisku upłynął lub pocisk został zniszczony; uderzenie w cel lub bombę. 
Fox 3 = Symulowane/faktyczne wystrzelenie aktywnego pocisku kierowanego radarem 
>> 121392

367  
Udana Ekstrakcja na Lotnisku w ATL 
Q! UW.yye1fxo 19 grudnia 2017 - 5:44:20  
Anonymous 19 grudnia 2017 - 17:43:55  
Daj nam wskazówkę dotyczącą lotniska w ATL [Atlanta w stanie Georgia – przyp. tłum.] 
>> 121446  
UDANA_Ekstrakcja. 
Q
368  
Katastrofa Kolejowa to Zemsta za Ekstrakcję w ATL 
Q! UW.yye1fxo 19 grudnia 2017 - 5:53:53  
Anonymous 19 grudnia 2017 - 5:51:20  
>> 121491  
Przekazuję to dalej. Kontekst katastrofy kolejowej wydaje się istotny. Cel mający duże znaczenie 
znajdował się na pokładzie?  
>> 121501  
Nigdy „celowo” nie wyrządzilibyśmy krzywdy żadnej osobie, aby dorwać nasz CEL. 
To była zemsta za wydarzenia w ATL [Atlanta w stanie Georgia – przyp. tłum.]. 
Q

369  
Ekstrakcja Gońca Kultu z ATL 
Q! UW.yye1fxo 19 grudnia 2017 - 5:57:28  
Anonymous 19 grudnia 2017 - 5:55:21  
>> 121519  
> Przeprowadzili wykolejenie jako karę za ekstrakcję w ALT [Atlanta w stanie Georgia – przyp. 
tłum.]. Zastanawiam się, który pionek został zbity… A może była to jakaś ważniejsza figura?  
>> 121535  
GONIEC (kult). 
Q



370  
Uruchomiono Zegar 10 Dni Ciemności  
Q! UW.yye1fxo 19 grudnia 2017 - 5:58:04  
Anonymous 19 grudnia 2017 - 5:57:15  
Co się stało w dniu 12/7?  
>> 121553  
Zegar został uruchomiony - 10 dni. 
Q

371  
Błąd 404 Strony Internetowej Białego Domu  
Q! UW.yye1fxo 19 grudnia 2017 - 06:07:54  
Dlaczego opublikowany link do strony WH [White House, czyli Biały Dom - przyp. tłum.] wyświetla 
błąd 404 już (2) dni później?  
Rozszerzcie zakres swojego myślenia. 
Czy wierzycie w zbiegi okoliczności?  
Q

372  
12 Układów Zostało Odrzuconych 
Q! UW.yye1fxo 19 grudnia 2017 - 06:12:02  
Domek z kart. 
12 układów zostało odrzuconych (tylko dzisiaj). 
Panika w DC [Waszyngton – przyp. tłum.]. 
SESSIONS TO OSOBA GODNA ZAUFANIA. 
Miłego widowiska. 
Q

373  
Ciąg Maverick  
Q! UW.yye1fxo 19 grudnia 2017 - 07:02:51  
Term_[#2]19_y 
NAT_SEC_  
NAT_SEC_A,H,H, L, B, E, utajnione Cdg-23k 
WOLNOŚĆ_#1-43  
CAP_H(9). 
MAVERICK [Buntownik/Indywidualista – przyp. tłum.]. 
SPRAWIEDLIWOŚĆ_FED_J[1-4]_usunąć + apelacja [FED, czyli System Rezerwy Federalnej – 
przyp. tłum.] 
Q



374  
Nie Ma Spania Podczas Operacji 
Q! UW.yye1fxo 19 grudnia 2017 - 07:11:33  
19 Operacji [w tej chwili]. 
Nasi agenci są aktywni. 
Nasi agenci narażają się. 
POTUS nie śpi. 
Nie ma spania podczas Operacji. 
Módlcie się. 
Q

375  
Atak MSM [Media Głównego Nurtu - przyp. tłum.] na Trumpa i Q  
Q! UW.yye1fxo 19 grudnia 2017 - 23:33:11  
 
7F0F82A1-151F-4868-96EE-054CE9876425.png  
 
F4929FC0-EA86-4042-82CC-AEE84ABDA9BF.jpeg  
Dwa ataki tego samego dnia. 
Zbieg okoliczności?  
To tylko początek.  
Q

376  
UFO to Element Rozpraszający  
Q! UW.yye1fxo 19 grudnia 2017 - 23:39:15  
Anonymous 19 grudnia 2017 - 23:37:38  
>> 126896  
 
Czy UFO to element rozpraszający uwagę?  
>> 126928  
Jak daleko od nas znajduje się najbliższa gwiazda?  
A jak myślicie?  
Q

377  
Atak MSM [Media Głównego Nurtu - przyp. tłum.] na Q i Przyklejanie Łatki Teorii Spiskowej 
Q! UW.yye1fxo 19 grudnia 2017 - 23:44:41  
„>> 126934  
"Teoria Spiskowa' 
Taka wymówka będzie propagowana. 
Stanowimy DUŻE zagrożenie dla nich. 
Wszystko zostanie zaabsorbowane w czasie rzeczywistym. 
Możecie czuć się dumni. 
Q



378  
Fake News na temat Żołnierzy ONZ 
Q! UW.yye1fxo 19 grudnia 2017 - 23:45:59  
Anonymous 19 grudnia 2017 - 23:43:39  
>> 126896  
Czy lewica próbuje sfabrykować uzasadnienie przejęcia naszego kraju z pomocą żołnierzy ONZ?  
>> 126988  
Żadnych żołnierzy ONZ. 
Fake News [Fałszywe Wiadomości – przyp. tłum.]. 
Q

379  
Operacje Zakończone Powodzeniem  
Q! UW.yye1fxo 19 grudnia 2017 - 23:50:10  
Anonymous 19 grudnia 2017 - 23:37:46  
Czy wczorajsza operacja zakończyła się powodzeniem? >> 126896  
>> 126931  
Zgadza się. 
Q

380  
Gwardia Narodowa do Chicago 
Q! UW.yye1fxo 19 grudnia 2017 - 23:50:58  
Anonymous 19 grudnia 2017 - 23:49:46  
>> 127012  
Ulżyło mi. Chociaż Chicago znajduje się w stanie prawdziwej agonii tak czy inaczej. Miejmy 
nadzieję, że wkrótce to się zmieni! 
>> 127057  
NAT G [Gwardia Narodowa – przyp. tłum.]. 
Q

381  
POŻAR U WROGA  
Q! UW.yye1fxo 20 grudnia 2017 - 12:00:02  
Nie przekazujemy informacji o naszych ruchach, aby nie informować o nich WROGA. 
Rozpalimy jednak POŻAR, który go wykurzy z kryjówki. 
Q

382  
Szatan (Obama) Opuścił Biały Dom  
Q! UW.yye1fxo 20 grudnia 2017 - 12:11:07  
Anonymous 20 grudnia 2017 - 00:07:28  
>> 127154  
Q, otrzymałem dziś wiadomości od ludzi z Francji, Holandii, Polski, Kanady i USA. Ludzie wręcz 
pragną ŚWIATŁA – oni żyli w ciemności ZBYT DŁUGO. Dziękuję Ci  
>> 127237  



Mamy ogromne wsparcie na całym świecie. 
SZATAN opuścił WH [White House, czyli Biały Dom - przyp. tłum.]. 
To historyczny dzień. 
Q

383  
Arabski pocisk przechwytujący  
Q! UW.yye1fxo 20 grudnia 2017 - 12:18:24  
Anonymous 20 grudnia 2017 - 12:13:07  
>> 121409  
SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.] przechwyciła pocisk wystrzelony przez H [Huti – przyp. tłum.] w 
kierunku R [Rijad – przyp. tłum.]. 
reuters.com/article/us-saudi-blast/saudi-arabia-intercepts-houthi-missile-fired-towards-riyadh-no-
report-casualties-idUSKBN1ED17Y 
>> 127305  
FOX 3?  
Q

384  
Bill Binney  
Q! UW.yye1fxo 20 grudnia 2017 - 12:20:02  
Bill Binney. 
Q 

385  
Marker Oszustwa w Wyborach w Alabamie  
Q! UW.yye1fxo 20 grudnia 2017 - 12:21:26  
Anonymous 20 grudnia 2017 - 12:20:02  
Q, Wybory w Alabamie zostały sfałszowane. Nie mam wątpliwości. Czy to też naprawicie?  
>> 127396  
Wydawało mi się, że gdy usunęliśmy tę stronę z Internetu, to stanowiło to wystarczające 
potwierdzenie. 
Uczcie się. 
Q

386  
Bill Binney to Patriota Najwyższego Kalibru 
Q! UW.yye1fxo 20 grudnia 2017 - 12:22:21  
Anonymous 20 grudnia 2017 - 12:21:26  
>> 127397  
>> 127397  
Sygnalista.. zwolennik teorii spiskowych.. bohater?  
>> 127420  
PATRIOTA najwyższego kalibru. 
Q



387  
Koniec Specjalnego Prokuratora Muellera Jest Bliski 
Q! UW.yye1fxo 20 grudnia 2017 - 12:23:44  
Anonymous 20 grudnia 2017 - 12:20:59  
 
1f133e668db01dee4f9257b614c4fe5ff04b86ad3667e559588ffadb9234a4e8.jpg  
Jared Kushner – Plotki mówiące, że jest on następny na liście Muellera?  
>> 127411  
Jego koniec jest bliski. 
Q

388  
Korupcja w NY i Chuck Schumer  
Q! UW.yye1fxo 20 grudnia 2017 - 02:10:49  
Zdefiniujcie KORUPCJĘ. 
Iris Weinshall. 
Departament Transportu w Nowym Jorku. 
Odpowiedzialność za DoT [Departament Transportu – przyp. tłum.]?  
Budżet przez ostatnie (5) lat?  
Były komisarz?  
Organizacja Empire State Dev Corp?  
Organizacja Urban Dev Corp?  
Departament Rozwoju Gospodarczego?  
Firma o nazwie Integrated Resources, Inc.?  
Senator USA z Nowego Jorku?  
Podążajcie za mną w króliczą norę. 
https://www.nytimes.com/2016/04/17/fashion/weddings/jessica-schumer-michael-shapiro-
married.html  
Ci ludzie są naprawdę GŁUPI. 
Q

389  
Szantażysta Chuck Schumer  
Q! UW.yye1fxo 20 grudnia 2017 - 02:26:11  
CS/Soros. [CS, czyli Chuck Schumer – przyp. tłum.] 
CS/Playboy. 
CS/Heidi Fleiss. 
HEIDI FLEISS (ZŁO/KLOWN/SZANTAŻ). 
Q



390  
Sadysta Zarządzający Funduszem Sorosa  
Q! UW.yye1fxo 20 grudnia 2017 - 14:36:54  
http://www.foxnews.com/us/2017/11/03/playboy-models-among-3-seeking-27m-say-soros-fund-
manager-raped-beat-them.html  
Czy to już ten etap?  
Q

391  
Brudy Chucka Schumera i Andersona Coopera  
Q! UW.yye1fxo 20 grudnia 2017 - 14:43:55  
Tyrady na Twitterze mogą naprawdę zaszkodzić. 
Czy wyciągnięto z tego odpowiednią lekcję?  
A co myślicie o _SIERRA_C_ [Sierra Club – przyp. tłum.]?  
A co myślicie o (22$/Singapur)?  
Kiedy ptaszek zaczyna śpiewać?  
Żegnaj C [Carl Pope – przyp. tłum.]. 
Q

392  
Uratowano Ponad 3000 Dzieci 
Q! UW.yye1fxo 20 grudnia 2017 - 02:50:59  
Anonymous 20 grudnia 2017 - 2:39:21  
 
9be758100cecf42f0000cc1e36f1499cd463f847603a3ea1f3cf04b50b3f324c.jpg  
▶Q !UW.yye1fxo  12/19/17 (Tue) 19:26:11 061d5f No.128438>>128441 >>128442 >>128452 
>>128454 >>128456 >>128457 >>128461 >>128462 >>128471 >>128472 >>128477 >>128482 
>>128484 >>128486 >>128505 >>128506 >>128510 >>128516 >>128527 >>128528 >>128529 
>>128532 >>128536 >>128537 >>128542  
 
Q, gdzie są te wszystkie dzieci?  
 
Mówię poważnie. Gdzie są te wszystkie dzieci?  
 
Z pozdrowieniami, 
 
TIinOKC  
>> 128571  
Ponad 3000 dzieci uratowano w samej SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.], dzięki odpowiednio 
przeprowadzonym nalotom. 
Globalne kanały przerzutowe zostały zamknięte. 
Od najniższego poziomu do NAJWYŻSZEGO. 
[HAITI]. 
[CZERWONY KRZYŻ] 
[TAJNE] 



Wysoki priorytet. 
Q

393  
Q Dziękuję Anonom [Anonimowym – przyp. tłum.] 
Q! UW.yye1fxo 20 grudnia 2017 - 04:22:19  
Do właściciela działu, modów i innych patriotów: 
Szczere podziękowania za wszystko, co robicie. 
Jesteście prawdziwymi bohaterami. 
Powinienem podziękować wam już znacznie wcześniej – przepraszam, że robię to dopiero teraz. 
Nadejdzie taki dzień (w ciągu kilku najbliższych miesięcy), że przerażająca, ale bezpieczna i 
spersonalizowana wiadomość trafi do was za pośrednictwem wielu różnych platform, która będzie 
uznawała wasz wkład. 
Dziękujemy, że służycie naszemu krajowi.  
Z Bogiem, 
Q

394  
Komunikacja Działu Q Jest Bezpieczna  
Q! UW.yye1fxo 20 grudnia 2017 - 04:27:03  
Anonymous 20 grudnia 2017 - 04:24:29  
>> 129526  
Dziękuję Panu… 
 
Przepraszam za ten wcześniejszy bałagan z Kodem Identyfikującym… 
>> 129558  
Bezpieczeństwo jest najważniejsze. 
Niniejszy przekaz jest także chroniony przez USSS [United States Secret Service, czyli Tajna 
Służba Stanów Zjednoczonych – przyp. tłum.], NSA i DHS [Departament Bezpieczeństwa 
Krajowego – przyp. tłum.]. 
Nie potrzebujemy żadnego losowego adresu IP (choć możemy wprowadzić go natychmiast). 
Z Bogiem, 
Q

395  
Ciąg od Pacyfiku do Atlantyku 
Q! UW.yye1fxo 20 grudnia 2017 - 5:10:31  
SEA_TO_SHINING_SEA [Amerykański idiom oznaczający „od Pacyfiku do Atlantyku” – przyp. 
tłum.] 
BEZPOŚREDNI: KOD 234 SEC: B1-3  
BEZPOŚREDNI: KOD 299 SEC: F19-A 
[                    C          P            19] 
Pokażcie Światu Naszą Moc. 
CZERWONY_PAŹDZIERNIK> 
Q



396  
Ciąg Dokumentów POTUSa  
Q! UW.yye1fxo 20 grudnia 2017 - 5:12:54  
>> 130030  
SŁODKICH SNÓW. 
P_pers: Publiczny (nie prywatny). 
NATSEC_19384z_A_DT-zatwierdzić 
Q

397  
Ciąg Dokumentów POTUSa  
Q! UW.yye1fxo 20 grudnia 2017 - 5:20:14  
21_[             f   ]_SEQ1239  
22 _SEQ_FREE_9-ZBA 
22 _WH_POTUS_PRESS 
Divert-ATT_CAP_H  
Q

398  
Nieprawidłowy Post 
Q! UW.yye1fxo 20 grudnia 2017 - 5:21:41  
 
 
 
1 _y 
Q

399  
Starania w Zakresie Upublicznienia  
Anonymous 21 grudnia 2017 - 17:41:11  
Anonymous 21 grudnia 2017 - 16:41:11  
ZNALAZŁEM TO !!! CHOLERA JASNA! 
 
https://twitter.com/ABCPolitics/status/943866651803611136  
>> 139380  
Anons [Anonimowi – przyp. tłum.] zainspirowali nas do uczynienia naszych wysiłków bardziej 
publicznymi. 
Odnajdźcie wymianę zdań sprzed 2 dni. 
Teraz możecie być z siebie dumni! 
Q



400  
Test Identyfikacji Działu 
Anonymous 21 grudnia 2017 - 17:42:17  
Kod identyfikujący został wprowadzony, ale nie ma rezultatów. 
Q

401  
Test Identyfikacji Działu 
Anonymous 21 grudnia 2017 - 17:50:26  
Test. 
Q

402  
Test Identyfikacji Działu 
Q! UW.yye1fxo 21 grudnia 2017 - 17:52:12  
Test identyfikacji.  
Q

403  
Test Identyfikacji Działu 
Anonymous 21 grudnia 2017 - 17:53:33  
https://8ch.net/pol/res/11034208.html#11068701  
Q

404  
Test Identyfikacji Działu 
Anonymous 21 grudnia 2017 - 17:54:58  
Hasło zostało wpisane nieprawidłowo za pierwszym razem. 
Złożony problem. 
Q

405  
Wydarzenia Będą Bardziej Upublicznione  
Anonymous 21 grudnia 2017 - 18:01:03  
Anonymous 21 grudnia 2017 - 18:00:09  
>> 139836  
Wiele osób prosiło Q o większe upublicznienie. Wezwanie do pełnego ujawnienia  
>> 139840  
Wysłuchaliśmy was. 
Znajdźcie odpowiednią platformę wymiany informacji. 
Zbiegi okoliczności nie istnieją. 
Q



406  
Test Identyfikacji Działu 
Q! UW.yye1fxo 22 grudnia 2017 - 1:23:26  
Test. 
Q

407  
Rozporządzenie Wykonawcze w Sprawie Poważnego Naruszenia Praw Człowieka  
Q! UW.yye1fxo 22 grudnia 2017 - 1:25:21  
Czy znaleźliście wymianę informacji sprzed 2 dni dotyczącą dzisiejszego Rozporządzenia 
Wykonawczego z WH [White House, czyli Biały Dom - przyp. tłum.]?  
My słuchaliśmy. 
Możecie być dumni. 
Q

408  
Rozporządzenie Wykonawcze i Rezygnacja Erica Schmidta  
Q! UW.yye1fxo 22 grudnia 2017 - 1:27:41  
Rozporządzenie Wykonawcze w Sprawie Poważnego Naruszenia Praw Człowieka 407  
Q! UW.yye1fxo 22 grudnia 2017 - 1:25:21  
Czy znaleźliście wymianę informacji sprzed 2 dni dotyczącą dzisiejszego Rozporządzenia 
Wykonawczego z WH [White House, czyli Biały Dom - przyp. tłum.]?  
My słuchaliśmy. 
Możecie być dumni. 
Q >> 142639  
ES [Eric Schmidt – przyp. tłum.] (Goog) zrezygnował dziś po wydaniu EO [Rozporządzenie 
Wykonawcze - przyp. tłum.]. 
Zbieg okoliczności?  
Q

409  
Wydarzenia Będą Bardziej Upublicznione  
Anonymous 22 grudnia 2017 - 02:03:06  
>> 142811  
Właściwa wymiana informacji. 
Anon [Anonymous, czyli Anonimowy – przyp. tłum.] sprawił, że zmieniliśmy zdanie w sprawie 
Prywatne/Publiczne. 
Nasłuchujemy. 
Najwyższy priorytet. 
Miejcie wiarę. 
Q



410  
Test Identyfikacji Działu 
Anonymous 22 grudnia 2017 - 2:03:57  
Kod identyfikujący nie działa na wielu urządzeniach. 
Q

411  
Test Identyfikacji Działu 
Q! UW.yye1fxo 22 grudnia 2017 - 02:05:32  
Anonymous 22 grudnia 2017 - 2:03:57  
Kod identyfikujący nie działa na wielu urządzeniach. 
Q>>143007  
Test. 
Q 
 
412  
Test Identyfikacji Działu 
Q! UW.yye1fxo 22 grudnia 2017 - 02:06:14  
Kod identyfikujący działa tylko na jednym urządzeniu. 
Konieczne jest działanie na wielu urządzeniach. 
Q

413  
Podążajcie Śladem Rezygnacji Prezesów 
Anonymous 22 grudnia 2017 - 2:18:38  
Podążajcie śladem rezygnacji prezesów. 
Q

414  
Zmiażdżenie Tych Chorych Ludzi 
Anonymous 22 grudnia 2017 - 02:22:42  
>> 143179  
Mamy nadzieję, że spodobały wam się świąteczne dekoracje! 
POTUS zweryfikuje to bezpośrednio i zapewni upoważnienie do rozpowszechniania okruchów. 
Zmiażdżymy tych chorych ludzi. 
Niech Bóg Cię błogosławi, Patrioto. 
Q

415  
Siedzimy w Tym Razem  
Anonymous 22 grudnia 2017 - 2:26:34  
Siedzimy w tym razem. 
Żadna osoba nie jest wyżej niż inne. 
Jesteśmy solidarni. 
 
 



Oglądajcie wiadomości. 
Z Bogiem, Patrioci. 
Q 
 
416  
Soros Wykonuje Rozkazy P. 
Anonymous 22 grudnia 2017 - 2:31:58  
Soros wykonuje rozkazy P. [Rodzina Payseur – przyp. tłum.] 
Nie mieści się w głowie, jak chorzy i źli są ci ludzie. 
Walczcie, walczcie, walczcie. 
To bardzo ważny dzień. 
Koniec gry. 
Q 

417  
Wiadomości Odblokowuje Mapę i Ciągi 
Q! UW.yye1fxo 22 grudnia 2017 - 5:44:45  
Wiadomości odblokowują mapę. 
Przyszłość udowadnia przeszłość. 
Ciągi są bardzo ważne. 
Wskazówka: 
12/19  
22_WH_POTUS_PRESS [WH, czyli Biały Dom - przyp. tłum.] 
Divert-ATT_CAP_H [Odciągać Uwagę – przyp. tłum.] 
(Znajdźcie post) 
Aktualności: 
Mowa POTUSA na temat Ustawy Podatkowej (uczcie się (22)(2+2_)). 
Firma AT&T Przekierowała Kapitał do Siebie. 
Q

418  
Test Identyfikacji Działu 
Anonymous 22 grudnia 2017 - 05:48:30  
Test. 
Q

419  
Test Identyfikacji Działu 
Q! UW.yye1fxo 22 grudnia 2017 - 5:49:21  
Anonymous 22 grudnia 2017 - 05:48:30  
Test. 
Q >> 145408  
Kod identyfikujący działa tylko na jednym urządzeniu. 
Konieczne jest działanie na wielu urządzeniach. 
Q



420  
Test Identyfikacji Działu 
Q! UW.yye1fxo 22 grudnia 2017 - 5:57:02  
Wszystkie urządzenia zostały zapewnione konkretnie pod komunikację w tym miejscu. 
Zabezpieczone (mocno). 
Bez Win 10. 
Wielokrotność. 
Q

421  
Test Kodu Identyfikującego Q  
Q! UW.yye1fxo 22 grudnia 2017 - 06:44:02  
Test. 
Q

422  
Test Kodu Identyfikującego Q 
Q! UW.yye1fxo 22 grudnia 2017 - 06:44:31  
Test 2. 
Q

423  
Test Kodu Identyfikującego Q 
Q! UW.yye1fxo 22 grudnia 2017 - 06:44:47  
Test 3. 
Q

424  
Test Kodu Identyfikującego Q 
Q! UW.yye1fxo 22 grudnia 2017 - 06:45:14  
Pełna operacyjność. 
Problem został rozwiązany. 
Q

425  
Wyjaśnienie 10 Dni Ciemności  
Q! UW.yye1fxo 22 grudnia 2017 - 06:58:06  
Anonymous 22 grudnia 2017 - 06:51:19  
>> 145899  
 
Wygląda na to, że nie było ZAMKNIĘCIA. 
>> 145983  
Zdefiniujcie Zamknięcie. 
Czy ATL [Atlanta w stanie Georgia – przyp. tłum.] została zamknięta?  
Czy NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.] zostanie zamknięta?  
Kto kontroluje NK?  



Element dźwigni?  
Należy usunąć element dźwigni, aby zdobyć flagę?  
Należy zdobyć flagę, aby zakończyć rządy?  
Skończyć czyje rządy?  
Kto kontroluje NK?  
ZAUFAJCIE. 
Q

426  
Miniaturyzacja Broni Nuklearnej przez Koreę Północną 
Q! UW.yye1fxo 22 grudnia 2017 - 07:02:01  
W jaki sposób NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.] nagle udało się 
zminiaturyzować broń nuklearną zaraz po objęciu urzędu przez POTUSa?  
Co mówiły w tej sprawie agencje w trakcie kadencji Husseina?  
W jaki sposób NK nagle uzyskała komponent naprowadzania pocsków?  
Czym jest dźwignia?  
Zdefiniujcie szantaż. 
To ich ostatnia nadzieja! 
Q

427  
Brakujące „i” w Słowie Pocisk (Marker) 
Q! UW.yye1fxo 22 grudnia 2017 - 07:04:56  
Anonymous 22 grudnia 2017 - 07:03:23  
Q przed chwilą napisał: 
W jaki sposób NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.] nagle udało się 
zminiaturyzować broń nuklearną zaraz po objęciu urzędu przez POTUSa?  
Co mówiły w tej sprawie agencje w trakcie kadencji Husseina?  
W jaki sposób NK nagle uzyskała komponent naprowadzania pocsków?  
Czym jest dźwignia?  
Zdefiniujcie szantaż. 
To ich ostatnia nadzieja! 
Q >> 146134  
Dlaczego brakuje „i”?  
Q

428  
CIA Siedzi w Zaawansowanej Technologii  
Q! UW.yye1fxo 22 grudnia 2017 - 07:13:36  
Anonymous 22 grudnia 2017 - 07:04:31  
Moim zdaniem komponent naprowadzania/technologia rakietowa są teraz w SpaceX. Być może 
dzięki Obamie?  
 
Czy mam rację, q?  
>> 146142  
Dlaczego EM [Elon Musk – przyp. tłum.] otrzymuje OGROMNE dotacje od całego świata?  



Brak dotacji =?  
Czy to wkład od klownów [CIA - przyp. tłum.] w zamian za kod dostępu?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Amazon Echo?  
Google Home?  
Wkład od klownów?  
Technologia Apple Face ID?  
Technologia FB Face ID?  
Nadążacie?  
Klamka Zapadła. 
Q

429  
Rezygnacje Prezesów 
Q! UW.yye1fxo 22 grudnia 2017 - 07:18:03  
Anonymous 22 grudnia 2017 - 07:09:21  
Rezygnacje w porządku chronologicznym od września do grudnia: 
  
Prezes Equifax - Richard Smith  26 września 2017  
  
Prezes Dentsply Sirona Inc - Jeffrey T. Slovin 2 października 2017  
Prezes Greater Naples - Paul Thein 4 października 2017  
Prezes Pepsico - D Shivakumar 9 października 2017  
Prezes Samsung - Kwon Oh-hyun 12 października 2017  
Prezes Oman Air - Paul Gregorowitsch 16 października 2017  
Prezes ASCENDAS Funds Management - Chia Nam Toon 20 października 2017  
Prezes Hudson’s Bay - Gerald Storch 20 października 2017  
Prezes Czerwonego Krzyża Regionu Zatoki w Teksasie - David Brady 28 października 2017  
Prezes BuildDirect - Jeff Booth, 29 października 2017  
Założyciel Podesta Group - Tony Podesta 30 października 2017  
Prezes Menninger Clinic - Dr. C. Edward Coffey 31 października 2017  
  
Prezes Renaissance Technologies - Robert Mercer 2 listopada 2017  
Prezes Ardent Leisure - Simon Kelly 7 listopada 2017  
Prezes El Al - David Maimon 8 listopada 2017  
Prezes Altice - Michel Combes 9 listopada 2017  
Prezes Public Protector Busisiwe Mkhwebane - Themba Dlamini 14 listopada 2017  
Prezes James Cancer Hospital - Michael Caligiuri 16 listopada 2017  
Prezes PR Electric Power Authority - Ricardo L. Ramos 17 listopada 2017  
Prezes Ellies - Wayne Samson 21 listopada 2017  
Prezes Hewlett Packard - Meg Whitman 22 listopada 2017  
Prezes Oi SA - Marco Schroeder 24 listopada 2017  
Prezes Tumblr - David Karp 27 listopada 2017  
Prezes London Stock Exchange - Xavier Rolet 28 listopada 2017  
Prezes Bruce Telecom - Bart Cameron 29 listopada 2017  
Prezes TravelCenters of America LLC - Thomas O'Brien 30 listopada 2017  



Prezes Tricentennial Commission - Edward Benavides 30 listopada 2017  
  
Prezes City Light - Larry Weis 4 grudnia 2017  
Prezes Steinhoff's R100bn - Markus Jooste 5 grudnia 2017  
Prezes Uchumi Supermarkets - Julius Kipng'etich 6 grudnia 2017  
Prezes Chicago Public Schools - Forrest Claypool 8 grudnia 2017  
Prezes Deutsche Boerse - Carsten Kengeter 8 grudnia 2017  
Prezes Nation Media Group - Joe Muganda 11 grudnia 2017  
Prezes Cheil Worldwide - Daiki Lim 11 grudnia 2017  
Prezes Fenway Health – Dr. Stephen L. Boswell 11 grudnia 2017  
Prezes Diebold/Nixdorf - Andy Mattes 14 grudnia 2017  
Prezes Diebold/Nixdorf - Andy Mattes 14 grudnia 2017  
Prezes AT&T - Randall Stephenson 15 grudnia 2017  
Prezes Vast Resources - Roy Pitchford  18 grudnia 2017  
Prezes Spackman Entertainment Group - Charles Spackman 18 grudnia 2017  
Prezes ESPN - John Skipper  18 grudnia 2017  
Prezes Innogy - Peter Terium 20 grudnia 2017  
Prezes Papa John - John Schnatter 22 grudnia 2017  
Szef Policji NYPD - Carlos Gomez przechodzi na emeryturę 22 grudnia 2017  
   Prezes Wykonawczy Alphabet - Eric Schmidt   22 grudnia 2017  
pastebin.com/zQutR4Xr 
>> 146206  
Czy wierzycie w zbiegi okoliczności?  
Aktualizujcie listę na bieżąco. 
Potop, którego nie da się zatrzymać. 
Q

430  
CIA Kontroluje Koreę Północną 
Q! UW.yye1fxo 22 grudnia 2017 - 07:26:25  
Anonymous 22 grudnia 2017 - 7:17:59  
>> 146268  
to już wiedzieliśmy. 
>> 146326  
Co Klowny [CIA – przyp. tłum.] robią z kodami dostępu i technologią?  
Kto kontroluje NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.]?  
Kto tak naprawdę kontroluje NK?  
Jakie rodziny są chronione za pomocą dźwigni?  
Dźwignia Bankowa/Finansowa?  
Dźwignia NUKLEARNEGO pakietu uderzeniowego?  
Dlaczego IRAN jest chroniony?  
Dlaczego IRAN jest finansowany przez USA?  
Jakie pojawiły się ostatnio informacje na temat IRANU?  
Narkotyki?  
A co z WMD [Broń Masowego Rażenia – przyp. tłum.]?  
Dlaczego Brennan/inni dostarczyli fałszywe informacje wywiadowcze w zakresie możliwości NK + 



Technologii IRANU/BRONI NUKLEARNEJ?  
Ręce pełne roboty.  
Miejcie wiarę. 
Q

431  
Sprzątanie na Najwyższym Poziomie  
Q! UW.yye1fxo 22 grudnia 2017 - 07:36:43  
Działania szybko się rozwijają. 
Pamiętajcie, że nie wszyscy w C-A, D-J, F-I [CIA, Departament Sprawiedliwości, FBI – przyp. tłum.] 
to źli ludzie. 
Sprzątanie domu (NAJWYŻSZEGO POZIOMU). 
Restrukturyzacja (1–2). 
Operacje 24/7. 
Szybko. 
Q

432  
Marker Odpalenia Pocsku  
Q! UW.yye1fxo 22 grudnia 2017 - 17:12:55  
 
Anonymous 22 grudnia 2017 - 16:52:34  
 
Donald J. Trump  
 
Zweryfikowane konto  
  
@realDonaldTrump  
 44m44 minuty temu  
Więcej  
Za 30 minut będę podpisywał w Gabinecie Owalnym największą w historii Obniżkę Podatków oraz 
Ustawę o Reformie Podatkowej. Poza tym, podpiszę także bardzo potrzebną Ustawę o Obronie 
Przeciwrakietowej wartej 4 miliardy dolarów. 
>> 148634  
POCISK. 
POCSK. 
FOX 3. 
PLUŚNIĘCIE. 
Z KAŻDYM OBROTEM ZIEMI. 
CZERWONY_PAŹDZIERNIK> 
Q

433  
Christopher Wray Jest Godny Zaufania  
Q! UW.yye1fxo 22 grudnia 2017 - 17:14:17  
Anonymous 22 grudnia 2017 - 17:10:29  



Thomas Paine  
@ Thomas1774Paine  
Śledźcie  
Śledźcie @ Thomas1774Paine  
 
  
Jeśli jesteś członkiem FBI i nie wiesz, komu możesz zaufać, skontaktuj się z True Pundit lub 
Kallstrom, a my zajmiemy się Twoimi Informacjami Wywiadowczymi i ochronimy Twoją tożsamość. 
>> 148729  
WRAY JEST GODNY ZAUFANIA. 
Q

434  
Bóg Jest Miłością 
Q! UW.yye1fxo 22 grudnia 2017 - 17:26:05  
Anonymous 22 grudnia 2017 - 17:13:31  
Byłem trzeźwy ponad sto dni. 
Planuję to zakończyć. 
W końcu zamierzam się zabić. 
Pierdolić to wszystko, choć byłem tutaj od samego początku. 
>> 148751  
Patrioto, Twój kraj Cię potrzebuje. 
Nie jesteś sam. 
Bóg jest MIŁOŚCIĄ. 
2018 będzie przepiękny! 
Niech Bóg Cię błogosławi, 
Q

435  
Droga do Szczęścia FBI 
Q! UW.yye1fxo 22 grudnia 2017 - 17:44:18  
'Droga do Szczęścia'.  
Mowa dotycząca F-I [FBI – przyp. tłum.] - historia. 
Czarodzieje i Czarnoksiężnicy. 
Alicja i Kraina Czarów. 
Rozwiązane?  
Q

436  
Plan Kryjący się za Fałszywymi Rosyjskimi Aktami 
Q! UW.yye1fxo 22 grudnia 2017 - 23:37:09  
JEDEN Z DWUDZIESTU DWÓCH: 
[WŁAMANIE DO DNC [Krajowy Komitet Partii Demokratycznej – przyp. tłum.] / AKTA] 
[DNC] 
[SR]> [Susan Rice – przyp. tłum.] 
[WL]> [WikiLeaks – przyp. tłum.] 



HUSSEIN> 
DNI DIR> [Dyrektor Wywiadu Narodowego – przyp. tłum.] 
CLOWN DIR> [Dyrektor CIA – przyp. tłum.] 
CLAS: 1-12> 
GOOG> [Google  – przyp. tłum.] 
FIRMA CROWDSTRIKE> 
DNC> 
(SR 187) (MS13 (2) 187)> 
DWS_DIR> [Debbie Wasserman Schultz – przyp. tłum.] 
POMOC F-I / D-J > [FBI/Departament Sprawiedliwości – przyp. tłum.] 
"UBEZPIECZENIE" 
/_\> 
HUSSEIN> 
HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.]> 
LL> [Lorreta Lynch – przyp. tłum.] 
JC> [James Clapper – przyp. tłum.] 
AM> [Andrew McGabe – przyp. tłum.] 
PS> [Peter Strzok – przyp. tłum.] 
(WSPARCIE: CS, NP, AS, CLAS-1, CLAS-2, CLAS-3, CLAS-4, CLAS-5, CLAS-6)> 
BRYTYJSKIE DANE WYWIADOWCZE > 
ZAPŁATA OBOZU HRC> 
ZAPŁATA DNC> 
ZAPŁATA CLAS: 1-4 > 
STEELE> 
PODESTA> 
HOLDER PRZEKAZUJE SPECYFIKACJE ROSJI> 
CLAS: 1-9> 
US SEN NO NAME> [Bezimienny Senatora USA – przyp. tłum.] 
US SEN CLAS-1> 
US SEN CLAS-2> 
JC> 
LL> 
HUSSEIN> 
[FISA 2] [Ustawa o Inwigilacji Obcego Wywiadu – przyp. tłum.] 
CODZIENNIE PREZYDENT B> 
US SEN NO NAME> 
PUNKT INFORMACYJNY> 
BUZZF> [Buzzfeed – przyp. tłum.] 
PUBLICZNY/NARRACYJNY. 
ETAP KONFIGURACJI PRZYSZŁEJ OPERACJI ZAPOBIEGANIA/USUWANIA. 
RAMIF: AGENCJE WYWIADOWCZE USA SZPIEGUJĄ KANDYDATA NA PREZYDENTA / 
PREZYDENT ELEKT / KONGRES REPUBLIKANÓW / SENATOR Z PARTII REPUBLIKANÓW / 
PRZYJAZNE WIADOMOŚCI / ITD> 
Q



437  
Obama Sabotował Amerykańską Dominację w Kosmosie  
Anonymous 23 grudnia 2017 - 07:10:06  
Anonymous 23 grudnia 2017 - 06:29:27  
 
6084128b1c78e9cc899ae6b33592929ff7c5eac2792aecf6d0a93124f4f8b67d.jpg  
Wyobraźcie sobie Koreę Północną jak w filmie Jamesa Bonda, czyli ich mały kawałek piekła, czy 
możecie sobie wyobrazić, co oni byliby w stanie zbudować w Korei Północnej przy użyciu tej całej 
gotówki, którą udało im się ukraść i przy minimalnych kosztach pracy w Korei Północnej (pracują 
albo umierają, prawie za darmo) 
>> 154006  
Program wahadłowców został zakończony przez Husseina w 2011 roku. 
USA tracą dominację w kosmosie. 
http://www.foxnews.com/opinion/2017/08/09/obama-administration-knew-about-north-koreas-
miniaturized-nukes.html  
Układ Atomowy z IRANEM. 
Bomba Atomowa/Technologia Rakietowa NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.]. 
SpaceX. 
Komu została przekazana Technologia NASA?  
SAP HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.] (serwer prywatny). 
Połączono. 
$$$,$$$,$$$.00 (kieszenie). 
OKO RA. 
Lewe oko [marker]. 
Symbolizm. 
ZŁO. 
GŁUPI. 
SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
Q

438  
Obama Przekazał Technologie NASA do SpaceX i do Korei Północnej 
Q! UW.yye1fxo 23 grudnia 2017 - 07:12:33  
Program wahadłowców został zakończony przez Husseina w 2011 roku. 
USA tracą dominację w kosmosie. 
http://www.foxnews.com/opinion/2017/08/09/obama-administration-knew-about-north-koreas-
miniaturized-nukes.html  
Układ Atomowy z IRANEM. 
Bomba Atomowa/Technologia Rakietowa NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.]. 
SpaceX. 
Komu została przekazana Technologia NASA?  
SAP HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.] (serwer prywatny). 
Połączono. 
$$$,$$$,$$$.00 (kieszenie). 
OKO RA. 
Lewe oko [marker]. 



Symbolizm. 
ZŁO. 
GŁUPI. 
SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
Q

439  
Znacznik Pocsk i Awaria Rakiety SpaceX  
Q! UW.yye1fxo 23 grudnia 2017 - 07:44:16  
Anonymous 23 grudnia 2017 - 07:32:47  
>> 154238  
Czy posty Q, w których brakuje litery „i” to markery?  
>> 154372  
Jaka rakieta została dziś wystrzelona?  
[i] 
Wiadomość wysłana. 
Q

440  
Hillary, Korea Północna i II Wojna Światowa  
Q! UW.yye1fxo 23 grudnia 2017 - 07:47:03  
Anonymous 23 grudnia 2017 - 07:40:00  
>> 154238  
„Raport DIA [Agencja Wywiadowcza Departamentu Obrony – przyp. tłum.] zaprezentował 
niewygodne fakty, które zagrażały polityce „strategicznej cierpliwości” prezydenta Obamy wobec 
Korei Północnej - polityce nie robienia nic z Koreą Północną i przerzucania w dół tego problemu na 
następnego prezydenta.” 
 
Hmmm „przerzucania w dół” brzmi znajomo. Zastanawiam się, kto to powiedział?  
>>154429  
Kto miał być następnym prezydentem?  
Rozszerzcie zakres swojego myślenia. 
Q 

441  
Potwierdzono Znacznik Pocsk (SpaceX) 
Q! UW.yye1fxo 23 grudnia 2017 - 07:49:14  
Anonymous 23 grudnia 2017 - 07:45:17  
>> 154468  
 
Iryd?  
>> 154477  
Przyszłe wiadomości odblokują więcej tego przekazu. 
Brak litery [i] jest potwierdzony. 
Q



442  
UFO to Element Rozpraszający  
Q! UW.yye1fxo 23 grudnia 2017 - 07:53:22  
Anonymous 23 grudnia 2017 - 07:46:21  
 
02b07cb9225ccdfa31b3d2133585a5b59ef8f75dde8bd158ec548e365cfd7d18.png  
>> 154468  
>> 154493  
Wiadomość zwrotna. 
UFO zostało opublikowane, aby odwrócić uwagę od dropów. 
Q

443  
Powrót do Programu Wahadłowców 
Q! UW.yye1fxo 23 grudnia 2017 - 08:02:58  
Anonymous 23 grudnia 2017 - 07:59:14  
>> 154583  
Jestem z SoCal [Południowa Kalifornia – przyp. tłum.] i wszyscy się tutaj przepracowywali, abyśmy 
mogli wygrać w kosmosie, bardzo wielu ludzi zarobiło także na tym dużo pieniędzy w latach 70 i 80, 
marzeniem było uczynienie naszego kraju najwspanialszym krajem na ziemi, a wiele z tych marzeń 
zostało zniszczonych, nasze źródło talentów zostało zmiażdżone i wyprzedane, a to naprawdę boli, 
bo płakaliśmy za każdym razem, gdy widzieliśmy start wahadłowca – wiedzieliśmy, że to nasze 
dzieło  
>> 154644  
To wszystko wraca w wielkim stylu. 
Przestrzeń kosmiczna ma kluczowe znaczenie dla naszego NAT SEC [Bezpieczeństwo Narodowe – 
przyp. tłum.]. 
Ten program został rozwiązany z konkretnego powodu. 
Z Bogiem, Patrioto. 
Q

444  
Eric Schmidt w Korei Północnej 
Q! UW.yye1fxo 23 grudnia 2017 - 18:11:07  
 
BD670B90-67CC-47F5-8D78-AA5C7FA5B2AE.png

445  
Firma CrowdStrike ma Powiązania z Ericem Schmidtem  
Q! UW.yye1fxo 23 grudnia 2017 - 18:13:38  
https://www.crowdstrike.com/resources/crowdstrike-closes-100-million-financing-round-led-google-
capital/ 
Q



446  
Firma CrowdStrike Badała Prywatne Serwery Hillary  
Q! UW.yye1fxo 23 grudnia 2017 - 18:17:24  
http://www.foxnews.com/politics/2017/07/07/hacked-dnc-servers-will-government-ever-be-given-
access.html  
Q

447  
Marker #2 (Andrew McCabe) 
Q! UW.yye1fxo 23 grudnia 2017 - 21:22:21  
SZUKAJCIE okruchów: [#2] 
Kim jest #2?  
Żadnych układów. 
Q

448  
Haiti, Czerwony Krzyż i AIDS 
Q! UW.yye1fxo 23 grudnia 2017 - 21:29:24  
Anonymous 23 grudnia 2017 - 21:24:38  
AIDS zyskuje popularność na Twitterze. NYT [New York Times – przyp. tłum.] opublikowało dziś 
artykuł, w którym twierdzą, że POTUS powiedział: 
 
„Haiti wysłało 15 000 osób. Wszyscy „mają AIDS”, narzekał – według sprawozdania jednej osoby, 
która uczestniczyła w spotkaniu oraz innej osoby, która została o tym poinformowana przez kogoś, 
kto się tam znajdował.” 
 
https://www.nytimes.com/2017/12/23/us/politics/trump-immigration.html  
 
Powiązane informacje od Q: 
 
4 grudnia 19:38:51  
Q! ITPb.qbhqo  
CZERWONY_CZERWONY 
Pamiętacie?  
Materiał Video Hussein AIDS. 
Ukryta wiadomość?  
Odpowiedź?  
Twitter.  
Role.  
Działania. 
Rozszerzcie zakres swojego myślenia. 
Wiadomości odblokowują znaczenie. 
Q 
4 grudnia, 19:50:10  
Q! ITPb.qbhqo  
34323  



Ponownie przejrzyjcie ciąg CZERWONY_CZERWONY. 
Skoncentrujcie się na materiale video Hussein AIDS. 
Porównajcie. 
Data ciągu a materiał wideo?  
Nauczcie się dekodować. 
Wiadomości odblokowują przekaz. 
Znajdźcie klucz i kamień. 
Q 
 
4 grudnia 20:01:17  
Q! ITPb.qbhqo  
Czerwony Krzyż jest skorumpowany i wykorzystywany jako skarbonka. 
To temat na przyszłość. 
Choroby wywoływane przez rodziny znajdujące się u władzy (kontrola populacji + miliardy dla 
przemysłu farmaceutycznego). 
Pomyślcie o AIDS. 
To temat na przyszłość. 
Jest to istotne. 
#FLYROTHSFLY# [LEĆ ROTH LEĆ – przyp. tłum.] 
Q 
 
19 grudnia 17:50:59  
Q! UW.yye1fxo 128724  
>> 128571  
Ponad 3000 dzieci uratowano w samej SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.], dzięki odpowiednio 
przeprowadzonym nalotom. 
Globalne kanały przerzutowe zostały zamknięte. 
Od najniższego poziomu do NAJWYŻSZEGO. 
[HAITI]. 
[CZERWONY KRZYŻ] 
[TAJNE] 
Wysoki priorytet. 
Q >> 158096  
Zbieg okoliczności?  
Wiadomości odblokowują mapę. 
Q



449  
Marker #2 (Andrew McCabe) 
Q! UW.yye1fxo 23 grudnia 2017 - 21:31:44  
Anonymous 23 grudnia 2017 - 21:29:00  
Donald J. Trump  
 
Zweryfikowane konto  
 
  
@realDonaldTrump  
 1m1 minutę temu  
Więcej  
W jaki sposób Zastępca Dyrektora FBI - Andrew McCabe, czyli osoba odpowiedzialna, wraz z 
Jamesem Comey, za przecieki dotyczące śledztwa w sprawie Oszustki Hillary Clinton (włączając 33 
000 nielegalnie usuniętych wiadomości e-mail) mógł dostać 700 000 USD na kampanię swojej żony 
od Marionetek Clintonów w trakcie śledztwa?  
>> 158138  
Kto opublikował to pierwszy?  
[#2]. 
Q

450  
Marker #2 (Andrew McCabe) 
Q! UW.yye1fxo 23 grudnia 2017 - 21:38:14  
Anonymous 23 grudnia 2017 - 21:36:46  
>> 158078  
 
ZNOWU 5 PRZED POSTEM TRUMPA 
>> 158194  
>> 158202

451  
Kto Spotyka się w Tajemnicy  
Q! UW.yye1fxo 23 grudnia 2017 - 21:42:56  
Kto obecnie spotyka się w tajemnicy?  
WIDZIMY WAS! 
SŁYSZYMY WAS! 
 JESTEŚCIE NAPRAWDĘ GŁUPI, WY CHORZY DRANIE!!! 
Q



452  
Ciąg Sowy  
Q! UW.yye1fxo 23 grudnia 2017 - 21:58:14  
ENOU[G]H IS EN[O]UGH. [Mamy Dosyć – przyp. tłum.] 
_CONF_AW-CjF78-82(Z 00:00)_  
:SOWY: 
Udanych Łowów! 
Q

453  
Wyjaśnienie Markera #2  
Q! UW.yye1fxo 23 grudnia 2017 - 22:40:56 PM 
Grafika typu jedno obok drugiego?  
Zlokalizujcie i utwórzcie. [:22] 
SZUKAJCIE okruchów: [#2] 
Kto jest #2?  
Żadnych układów. 
Q[:27] 
W jaki sposób Zastępca Dyrektora FBI - Andrew McCabe, czyli osoba odpowiedzialna, wraz z 
Jamesem Comey, za przecieki dotyczące śledztwa w sprawie Oszustki Hillary Clinton (włączając 33 
000 nielegalnie usuniętych wiadomości e-mail) mógł dostać 700 000 USD na kampanię swojej żony 
od Marionetek Clintonów w trakcie śledztwa?  
[5] 
Poprzednie informacje również zostały zarejestrowane w formie graficznej [10] + inne?  
Sygnatury czasu są ważne. 
Odliczanie?  
Markery 
Q

454  
Wyjaśnienie Markerów 5, 10, 15 Min 
Q! UW.yye1fxo 23 grudnia 2017 - 10:49:11 PM 
Anonymous 23 grudnia 2017 - 22:46:08  
 
107ef80ccd0053a2aa8502a4b079f538f0a21d95ca5b58a518f4aeb2cb389bd6.jpg  
To potwierdza, co Q napisał o McCabe 7 minut przed dzisiejszym pierwszym tweetem trumpa na 
temat McCabe  
>> 158952  
5 minut. 
Brakuje markera 10 z przeszłości. 
Brakuje markera 15 z przeszłości. 
Sygnatury czasu mają znaczenie. 
Q



455  
Wyjaśnienie Markerów 5, 10, 15 Min 
Q! UW.yye1fxo 23 grudnia 2017 - 22:52:31 PM 
Wyjaśnienie Markerów 5, 10, 15 Min 454  
Q! UW.yye1fxo 23 grudnia 2017 - 10:49:11 PM 
>> 158952  
5 minut. 
Brakuje markera 10 z przeszłości. 
Brakuje markera 15 z przeszłości. 
Sygnatury czasu mają znaczenie. 
Q >> 158980  
Grafika powinna być w tej samej strefie czasowej. 
Ma to znaczenie w zakresie delty.  
[5] Czas teraźniejszy 
[10] Przeszłość 
[15] Przeszłość 
Q

456  
Zdjęcie George’a Washingtona  
Q! UW.yye1fxo 24 grudnia 2017 - 06:36:04  
 
72E0C7D9-EB8A-49A7-8367-1190ACAD8F9F.jpeg

457  
Wesołych Świąt! 
Q! UW.yye1fxo 25 grudnia 2017 - 20:40:34  
Anonymous 25 grudnia 2017 - 20:34:01  
Wesołych Świąt Q! 
>> 172726  
WESOŁYCH ŚWIĄT! 
Świętujcie ten SPECJALNY dzień w WIELKI sposób. 
Niech Bóg błogosławi was wszystkich. 
Q

458  
Podziękowania od Q  
Q! UW.yye1fxo 25 grudnia 2017 - 20:54:18  
Dziękujemy wszystkim za zaufanie, wiarę i patriotyzm. 
NASZYM zaszczytem jest służyć wam. 
MÓDLCIE się za tych, którzy są gotowi oddać swoje życie, aby chronić naszą WOLNOŚĆ. 
Jesteście bezpieczni. 
Niech Bóg was błogosławi. 
Q



459  
Ciąg Biały  
Q! UW.yye1fxo 25 grudnia 2017 - 21:57:38  
10, [10–9]  
Okno_operacyjne (5-6)_FDeltaC25-26  
Zabezpieczone. 
Teraz możecie się popisać.. 
Twitter FW_  
Twitter [kill_rogue] [Zabić Zbuntowanych – przyp. tłum.] 
CONF_WHITE_WHITE_  
Q

460  
Marker i Ciąg Eliminacji RR [Rod Rosenstein – przyp. tłum.] 
Anonymous 4 stycznia 2018 - 06:43:04  
[J-Go_dX)-2-8  
Wszystko ma znaczenie. 
Kim jest AMB Matlock?  
TAK. 
/[RR-out][P_pers] 
EO_CLASSIFIED_WH[   -6713A] 
SIG_con_MAR39sv3665BECD  
Q

461  
Wspaniali Aktorzy  
Q! UW.yye1fxo 4 sty 2018 - 06:54:28  
Co sprawia, że film jest DOBRY?  
WSPANIALI aktorzy?  
Q

462  
Q Zmienia Kod Identyfikujący  
Anonymous 4 stycznia 2018 - 06:58:17  
https://8ch.net/pol/res/11113218.html#11115887  
Zablokujcie rutowany, kalifornijski adres IP i oznaczcie go. 
Zabezpieczono i naprawiono. 
Poprzednie hasło zostało usunięte. 
Zabezpieczenia zostały wdrożone. 
Q



463  
70% Katastrof Lotniczych Nie Jest Przypadkowych 
Anonymous 4 stycznia 2018 - 07:41:05  
7/10  
Q

464  
Żądania Finansowe Firmy Loop Capital 
Q! UW.yye1fxo 5 stycznia 2018 - 11:12:23  
Podążajcie śladem pieniędzy. 
Rynki Zbytu Firmy Loop Capital. 
Udanych łowów. 
NASTĘPNY TYDZIEŃ BĘDZIE KLUCZOWY. 
Q

465  
Q tylko na 8Chan 
Q! UW.yye1fxo 5 sty 2018 - 11:18:47 PM 
Jeden post dzisiaj. 
Żadne inne platformy nie są używane. 
Brak prywatnej komunikacji z kimkolwiek. 
Nie pogubcie się. 
Q

466  
Ameryka na Sprzedaż 
Q! UW.yye1fxo 5 sty 2018 - 11:36:38 PM 
Dlaczego Hussein podróżuje po świecie?  
$$$,$$$,$$$  
Acct # xx-XXXxx-x-39670 [Nr konta – przyp. Tłum.] 
Acct # XXXxx-XXXx-2391 [Nr konta – przyp. Tłum.] 
Skąd pochodzą te PIENIĄDZE?  
W jaki sposób można zniszczyć NAJPOTĘŻNIEJSZY kraj na świecie?  
Bezpośredni atak?  
TAJNE operacje poprzez [CLAS-59#241-Q] w celu infiltracji na najwyższym poziomie, aby możliwe 
było dokonanie zniszczenia od wewnątrz?  
Myślcie o GRZE. 
Kim są GRACZE?  
Jakie są NAGRODY?  
AMERYKA NA SPRZEDAŻ. 
PATRIOCI MAJA PEŁNĄ KONTROLĘ. 
Upublicznimy znacznie więcej informacji. 
SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.] to element strategiczny. 
„Wiemy” „Rób, co każemy lub ponieś konsekwencje” 
Ci ludzie są naprawdę głupi! 
Q



467  
Test Bezpieczeństwa Działu Q 
Q! UW.yye1fxo 6 stycznia 2018 - 04:51:45  
Test. 
CodeMonkey zaloguj się i potwierdź IDENTYFIKATOR.

468  
Test Bezpieczeństwa Działu Q 
Q! UW.yye1fxo 6 stycznia 2018 - 5:36:08  
CodeMonkey - po zatwierdzeniu IDENTYFIKATORA możesz zapewnić bezpieczny dział do 
publikowania pod Twoją kontrolą, aby zapobiec przyszłym problemom. 
Adres IP / urządzenia pozostał taki sam do celów weryfikacji. 
Adres IP / kod identyfikujący zabezpieczony na najwyższym poziomie. 
Nadchodzą WIELKIE wydarzenia. 
Q

469  
Bezpieczeństwo Działu Q 
Q! UW.yye1fxo 6 stycznia 2018 - 06:28:18  
Kod identyfikujący !2n jest fałszywy. 
Dzisiejszy adres IP jest taki sam jak zawsze i zabezpieczony. 
Jeśli mody mówią inaczej, oznacza to, że dział jest spalony. 
Q

470  
Bezpieczeństwo Działu Q 
Q! UW.yye1fxo 6 stycznia 2018 - 06:36:32  
Anonymous ! UW.yye1fxo 6 stycznia 2018 - 06:31:54  
>> 251626  
Q, czy możesz potwierdzić, że dzisiejsze posty # to byłeś Ty i że pochodziły ze zwykłego adresu 
IP? jeśli tak, będziemy wiedzieć, że dział jest spalony 
>> 251666  
Wysłałem posty 4-5 razy dzisiaj. 
Przewidywaliśmy, że czas żywotności na każdej platformie będzie krótki, biorąc pod uwagę 
weryfikację i szybkość rozprzestrzeniania się wiadomości. 
Możemy ograniczyć ryzyko z zewnątrz, ale nie możemy chronić się przed elementami 
wewnętrznymi. 
Niech BO [Właściciel Działu - przyp. tłum.] dokona odczytu adresu IP i zweryfikuje, czy strona jest 
nadal bezpieczna/autoryzowana. 
Q



471  
Bezpieczeństwo Działu Q  
Q! UW.yye1fxo 6 stycznia 2018 - 06:39:27  
Właściciel Działu  
!!!ZTY0ZjM1M2UwOWM5  
6 stycznia 2018 - 06:33:48  
>> 251665  
 
To nie Q. Drugi kod identyfikujący Q został złamany, tak jak myślałem. 
>> 251685  
Fałszywe. 
Czy udało im się Ciebie dorwać?  
Dział jest spalony. 
Q

472  
Bezpieczeństwo Działu Q 
Q! UW.yye1fxo 6 stycznia 2018 - 06:49:27  
Testuj Urządzenia 1. 
_KONIEC_  
Q

473  
Bezpieczeństwo Działu Q 
Q! UW.yye1fxo 6 stycznia 2018 - 07:14:43  
Nie będzie już żadnych dalszych postów w tym dziale pod niniejszym IDENTYFIKATOREM. 
Ma to na celu weryfikację, czy kod identyfikujący jest zabezpieczony i znajduje się pod naszą 
kontrolą. 
Ma to na celu weryfikację, czy ten dział jest spalony. 
Niech Bóg błogosławi każdego z was. 
Walczcie, walczcie, walczcie! 
Q

474  
TO NIE JEST GRA  
Q! UW.yye1fxo 6 stycznia 2018 - 19:04:06  
ONI Dzielą. 
MY Przezwyciężamy. 
Przewidywane – ludzka natura. 
Przewidywane – zakłócenia wywołane przez innych. 
Matlock miał zostać UPUBLICZNIONY. 
TO NIE JEST GRA. 
CM - dziękuję za weryfikację IDENTYFIKATORA. 
CM - jak można skonfigurować bezpieczny dział „tylko do odczytu”, za pomocą którego można 
byłoby bezpiecznie dostarczać informacje?  
Jeśli dział zostałby utworzony i Ty zweryfikowałbyś IDENTYFIKATOR, natomiast kontrola zostałaby 



przypisana Tobie/nam, to wyeliminowałoby to zamieszanie co do IDENTYFIKATORA/
AUTORYZACJI, zgadza się?  
Bez zarządzania za pomocą modów – wyłącznie zrzuty informacji. 
Ustalanie faktów, archiwizacja, dyskusja itp. mogą w takim przypadku być przeprowadzane na 
wyznaczonym dziale „uzupełniającym”. 
Informacje są najważniejsze. 
WIELKIE PRZEBUDZENIE. 
Nasz czas jest bardzo ograniczony. 
Q

475  
Q Tylko na 8Chan 
Q! UW.yye1fxo 6 stycznia 2018 - 19:08:49  
WAŻNE: 
ŻADNEJ prywatnej komunikacji z kimkolwiek. 
ŻADNEJ komunikacji poza tą platformą. 
Q

476  
Marker RR  
Q! UW.yye1fxo 6 stycznia 2018 - 21:49:41  
Pominięty znacznik?  
[RR-wyrzucony] [Rod Rosenstein – przyp. tłum.] 
Tweet POTUSa - RR/out. 
Dlaczego ma to znaczenie?  
Q

477  
Markery Są Jak Zegar  
Q! UW.yye1fxo 6 sty 2018 - 21:52:55 PM 
Anonymous 6 stycznia 2018 - 21:50:17  
>> 7930  
Czy to oznacza Ronalda Reagana, Q?  
>> 7935  
Sygnatura czasu. 
Odszyfrujcie. 
Myślcie o zegarze. 
Nakręć zegar wraz ze wszystkimi znacznikami. 
Ma to znaczenie. 
Przyszłość dowodzi przeszłości. 
Q



478  
POTUS i Czarna Populacja  
Q! UW.yye1fxo 6 stycznia 2018 - 21:55:06  
Dlaczego POTUS odnosi się teraz do Czarnej Populacji?  
Wróćcie do okruchów. 
Q

479  
Australia, Fundacja Clintonów, Obama i Wielka Brytania  
Q! UW.yye1fxo 6 sty 2018 - 10:03:28 PM 
Ile pieniędzy AUSTRALIA przekazała na CF [Clinton Foundation, czyli Fundacja Clintonów - przyp. 
tłum.]?  
Ile pieniędzy SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.] przekazała na CF?  
Porównajcie. 
Dlaczego ma to znaczenie?  
Jakie połączenie telefoniczne pomiędzy POTUSem a MEKSYKIEM/AUSTRALIĄ wyciekło?  
Wymieńcie przywódców AUSTRALII. 
ZIDENTYFIKUJCIE przywództwo w trakcie kadencji Husseina. 
ZIDENTYFIKUJCIE przywództwo w trakcie kadencji POTUSa. 
Kto kontroluje AUSTRALIĘ?  
Kto tak naprawdę kontroluje AUSTRALIĘ?  
Wielką Brytanię?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Q

480  
SKUPCIE SIĘ NA FIRMIE LOOP CAPITAL 
Q! UW.yye1fxo 6 sty 2018 - 10:07:34 PM 
UTRZYMUJCIE SKUPIENIE NA FIRMIE LOOP CAPITAL.  
Q

481  
Zdjęcie Długopisu POTUSa  
Q! UW.yye1fxo 6 stycznia 2018 - 22:14:22  
Anonymous 6 stycznia 2018 - 22:08:56  
 
dc509f80c2501c6a4f62a49b05f4f0ffcfdacdb049e490242b703081a3236ca1.jpg  
 
7072c181524f29ec91b86fa571f7acb196576482b039b88b0427b08b0f737926.png  
>> 8069  
Oto dwa z potwierdzonych przypadków  
 
PEN_.png  
>> 8109  
Czy to wygląda podobnie?  
Zwróćcie uwagę na biurko. 



Gdzie są wszyscy w ten weekend?  
NIECH BÓG WAS BŁOGOSŁAWI. 
Q

482  
Odszyfrowanie Ciągu Dokumentów POTUSa  
Q! UW.yye1fxo 6 sty 2018 - 22:18:50 PM 
Anonymous 6 stycznia 2018 - 22:15:07  
>> 7988  
 
[P_Pers] = POTUS OSOBIŚCIE?  
>> 8172

483  
Imran Awan – Konsultant IT w DNC  
Q! UW.yye1fxo 7 stycznia 2018 - 07:21:21  
„Co się stało z tym pakistańskim facetem, który pracował z DNC [Krajowy Komitet Partii 
Demokratycznej – przyp. tłum.]?” 
Ograniczenie w zakresie 150 mil?  
Jakie lotnisko znajduje się w zakresie 150 mil (od domu)?  
Jakie wydarzenia można powiązać z lotniskiem?  
Kiedy konkretnie?  
Kiedy POTUS wysłał tweeta dotyczącego powyższej kwestii?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Samoloty i Pociągi. 
STRACH. 
Q

484  
Kombinowanie z Układem Irańskim  
Q! UW.yye1fxo 7 stycznia 2018 - 08:38:57  
Hussein/HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.] (a także wielu innych) muszą być przerażeni! 
Ahmadineżad zdecydował się o wszystkim opowiedzieć. 
Dokąd trafiły te WSZYSTKIE pieniądze?  
Ile samolotów?  
Gdzie wylądowały samoloty?  
Dlaczego eskorta obejmowała klowny [Źli Agenci CIA – przyp. tłum.]/prywatnych kontrahentów?  
Dlaczego użyto gotówki?  
Dlaczego użyto gotówki z zagranicznych kont?  
Dlaczego Kongres nie został powiadomiony w celu zatwierdzenia?  
Skąd pochodzą przelewy bankowe?  
Czy to zbieg okoliczności, że wszystkie darowizny na CF [Clinton Foundation, czyli Fundacja 
Clintonów - przyp. tłum.] zostały przerwane zaraz po przegranych wyborach?  
Co AUSTRALIA/Wielka Brytania otrzymały w  zamian za te wszystkie pieniądze?  
Gdzie mieszka większość rodziny Rothschild?  
Dlaczego Hussein podróżuje po świecie i odwiedza duże instytucje finansowe?  



[115 000 000 $] 
Kto jest członkiem Bractwa Muzułmańskiego?  
Kim jest AWAN?  
Kim jest Huma?  
Kim jest VJ [Valerie Jarrett - przyp. tłum.]?  
Kto stworzył ISIS?  
Kto kontrolował ISIS?  
Jaki był cel ISIS?  
Kto jest członkiem MS13?  
Dlaczego znani członkowie MS13 zostali zwolnieni zaraz po schwytaniu?  
Kto kontroluje MS13?  
Kto FINANSUJE MS13?  
Ciężko to przełknąć. 
Oglądajcie wiadomości. 
Etapy. 
Q

485  
Marker o Zerowym Bilansie Śmierci Lotniczych w 2017oku 
Q! UW.yye1fxo 7 stycznia 2018 - 08:40:14  
Anonymous 7 stycznia 2018 - 08:35:34  
>> 12984  
Jestem ciekawy, czy tweet POTUSa z 2 stycznia ma jakieś znaczenie. 
 
„Od czasu objęcia urzędu, jestem bardzo surowy w zakresie Lotnictwa Komercyjnego. Dobra 
wiadomość - właśnie otrzymałem raport, że w 2017oku odnotowano zero zgonów w tym zakresie, 
najlepszy i najbezpieczniejszy rok w historii!” 
>> 13061  
Zbieg okoliczności?  
Q

486  
USA Zawiesza Pomoc dla Pakistanu 
Q! UW.yye1fxo 7 stycznia 2018 - 08:43:37  
Anonymous 7 stycznia 2018 - 08:41:10  
Q, czy to> www.reuters.com/article/us-usa-pakistan-aid/u-s-suspends-at-least-900-million-in-
security-aid-to-pakistan-idUSKBN1ET2DX 
 
Ma związek ze skandalem AWANa [Imran Awan – przyp. tłum.]?  
>> 13104  
Zbieg okoliczności?  
Kto otrzymał skradzione dane wywiadowcze?  
Kto komu zapłacił?  
Q



487  
A Wy Moglibyście Spać? 
Q! UW.yye1fxo 7 stycznia 2018 - 08:44:58  
Anonymous 7 stycznia 2018 - 08:43:37  
>> 13097  
widzę, że zespół pracuje do późna. cholera. zbliżają się wielkie rzeczy, prawda?  
>> 13129  
A wy moglibyście spać, gdybyście znali prawdę o WSZYSTKIM?  
Q

488  
Niech Bóg Błogosławi Patriotów 
Q! UW.yye1fxo 7 stycznia 2018 - 08:45:43  
Niech Bóg błogosławi Patriotów. 
Q

489  
Podatnicy USA Finansują Oszustwa  
Q! UW.yye1fxo 7 stycznia 2018 - 09:10:11  
To podatnicy USA płacą za to wszystko. 
Porozumienie paryskie = oszustwo (tryliony) 
Czerwony Krzyż = oszustwo (miliardy) 
Pomoc Zagraniczna = oszustwo (tryliony) 
WOJNA = oszustwo (tryliony) 
………ciągle…i…ciągle…….. 
Kto kontroluje, gdzie te pieniądze faktycznie trafiają?  
Kto faktycznie otrzymuje te pieniądze?  
Amerykański podatnik tak naprawdę finansuje tych samych ludzi, których staramy się 
wyeliminować. 
Wszędzie mamy do czynienia z funduszami łapówkarskimi.  
Naprawdę myślicie, że GS [George Soros – przyp. tłum.] płaci za Antifę z własnej kieszeni?  
Ta dziura jest bardzo głęboka. 
Czy zrobiło wam się niedobrze?  
Q

490  
Boże NA ZAWSZE Pobłogosław Naszych Patriotów 
Q! UW.yye1fxo 7 stycznia 2018 - 9:15:01  
Boże, NA ZAWSZE pobłogosław naszych odważnych mężczyzn i kobiety, którzy są gotowi oddać 
swoje życie w obronie tego WSPANIAŁEGO kraju. 
Niech Bóg błogosławi każdego Patriotę na całym świecie. 
Niech ROZBRZMIEWA WOLNOŚĆ. 
Q



491  
Fundacje i Instytuty  
Q! UW.yye1fxo 7 stycznia 2018 - 9:26:30  
Jakim cudem majątek Senatorów sięga wielu milionów dolarów?  
Jakim cudem MW [Maxine Waters – przyp. tłum.] mieszka w domu wartym 4 miliony dolarów?  
Ilu byłych/obecnych polityków ma swoje fundacje lub instytuty?  
SKORUMPOWANI. 
ZEPSUCI. 
ZDRAJCY!!! 
SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
WIĘZIENIE. 
ŚMIERĆ. 
Q

492  
Już Nigdy Więcej Nie Przegramy  
Q! UW.yye1fxo 7 stycznia 2018 - 9:28:14  
Gdy to się skończy, już nigdy więcej nie przegramy. 
Q

493  
Organizacja ”Planned Parenthood” Jest Chora! 
Q! UW.yye1fxo 7 stycznia 2018 - 9:33:45  
Anonymous 7 stycznia 2018 - 9:27:17  
>> 13497  
Musimy zacząć kopać głębiej w sprawie „Planned Parenthood”. Cokolwiek oni robią z 
niemowlętami/tkanką płodową może być bardziej złowieszcze niż można sobie wyobrazić! 
>> 13534  
Przejrzyjcie Śledztwo Kongresu w sprawie PP [Planned Parenthood – przyp. tłum.]. 
Przygotujcie się, że możecie dowiedzieć się czegoś szokującego. 
Kolejne pytanie – jakim cudem jest pozwolenie na ich działalność?  
Ci ludzie są CHORZY! 
Q

494  
7. Piętro Przestało Istnieć 
Q! UW.yye1fxo 7 sty 2018 - 9:39:46 AM 
7. Piętro przestało istnieć. 
Q



495  
Śledztwo Izby Reprezentantów w Sprawie Organizacji „Planned Parenthood” 
Q! UW.yye1fxo 7 stycznia 2018 - 9:41:41  
Anonymous 7 stycznia 2018 - 09:38:06  
 
2b9221b3dc8a728ca716710b70c8807b60b8ae9bdfb1d731d56076efda4a3676.png  
 
862ed34c0fce4badefd0fec5e815463883fbe64eb1819afc8d2f3e1025fb1cf8.png  
Śledztwo Izby Reprezentantów w Sprawie Organizacji „Planned Parenthood” 
 
www.gop.gov/solution_contentplannedparenthood/ 
>> 13655  
Oznaczcie jako materiał graficzny. 
Q

496  
Dodajcie do Grafiki  
Q! UW.yye1fxo 8 stycznia 2018 - 04:03:47  
Anonymous 8 stycznia 2018 - 03:39:44  
 
d879e4fd98e8922c194bd9a50f6ea4e5fa6da7a68331269372ba76714aa61b12.jpg  
>> 20224  
>> 20224  
>> 20277  
Potwierdzono. 
Dodajcie do grafiki.  
Q

497  
Ciąg/Marker DEFCON 1  
Q! UW.yye1fxo 8 stycznia 2018 - 04:05:50  
Dobrze [wygrana] 
[wygrana]/kiedy 
[15] 
Q

498  
Ciąg/Marker DEFCON 1  
Q! UW.yye1fxo 8 stycznia 2018 - 04:09:13  
BLOKADA: 15-10-5  
DEFCON [1] [Stopień Gotowości Bojowej Armii USA – przyp. tłum.] 
[1] SIG [Grupa Nacisku – przyp. tłum.] 
Q



499  
Ciąg/Marker DEFCON 1  
Q! UW.yye1fxo 8 stycznia 2018 - 04:10:25  
Anonymous 8 stycznia 2018 - 04:09:09  
>> 20558  
btw sprawdźcie czas dzisiejszych tweetów trumpa 15  
 
KonseQwentne → konsensualne  
>> 20603  
Czy wierzycie w zbiegi okoliczności?  
[2] Rozdziały Q. 
Q

500  
Ciąg/Marker DEFCON 1  
Q! UW.yye1fxo 8 stycznia 2018 - 04:18:45  
DEFCON 1 [Stopień Gotowości Bojowej Armii USA – przyp. tłum.] 
4-10-20  
OGIEŃ I FURIA 
(9) stanów otrzymało tajne polecenie przygotowania się do działań. 
(34) rozkazy DZIAŁAŃ. 
ZAKODOWANE polecenie ROZPOCZĘCIA. 
[nienuklearne]. 
[1] SOWA [1] 
Q

501  
Marker/Ciąg DEFCON 1 [Stopień Gotowości Bojowej Armii USA – przyp. tłum.]  
Q! UW.yye1fxo 8 stycznia 2018 - 04:27:43  
P_pers: [1] Potwierdzono. 
_ACTION_DBF5Cz-BSY-1_y 
DLA BOGA I DLA KRAJU. 
ZAANGAŻOWANO POWIETRZNĄ FORTECĘ> 
Q

502  
Marker/Ciąg DEFCON 1 [Stopień Gotowości Bojowej Armii USA – przyp. tłum.] 
Q! UW.yye1fxo 8 stycznia 2018 - 04:44:09  
Oryginał [15] min  
POTWIERDZONO DEFCON [1] 
Zmieniono [1] min  
Zbieg okoliczności?  
Q



503  
Marker/Ciąg DEFCON 1 [Stopień Gotowości Bojowej Armii USA – przyp. tłum.] 
Q! UW.yye1fxo 8 stycznia 2018 - 04:45:21  
Marker/Ciąg DEFCON 1 502  
Q! UW.yye1fxo 8 stycznia 2018 - 04:44:09  
Oryginał [15] min  
POTWIERDZONO DEFCON [1] 
Zmieniono [1] min  
Zbieg okoliczności?  
Q >> 21093  
W oryginale brakuje „Q” 
Zmiany obejmują „Q” 
Zbieg okoliczności?  
Q

504  
Marker/Ciąg DEFCON 1 [Stopień Gotowości Bojowej Armii USA – przyp. tłum.] 
Q! UW.yye1fxo 8 stycznia 2018 - 04:46:19  
KOMUNIKUJEMY  SIĘ BEZPOŚREDNIO Z TYM DZIAŁEM. 
NAUCZCIE SIĘ ODCZYTYWAĆ NASZĄ KOMUNIKACJĘ. 
Q

505  
Marker/Ciąg DEFCON 1 [Stopień Gotowości Bojowej Armii USA – przyp. tłum.] 
Q! UW.yye1fxo 8 stycznia 2018 - 04:49:58  
Marker [1] Potwierdzony. 
Potwierdzono: 15, 10, 5, 1  
[0] 
Q

506  
Marker/Ciąg DEFCON 1 [Stopień Gotowości Bojowej Armii USA – przyp. tłum.] 
Q! UW.yye1fxo 8 stycznia 2018 r. - 5:01:24  
WAŻNY: 
Czy rozumiecie co się właśnie wydarzyło?  
Tweety POTUSa w ciągu [15 min]. 
POTUS omija „Q” w wybranym słowie. 
TUTAJ MAMY POST O DEFCON [1] 
POTUS modyfikuje Tweety w ciągu [1 min]. 
POTUS dodaje „Q” w wybranym słowie. 
To nie miało oznaczać UPOWAŻNIENIA/ustanowienia. 
Ma to na celu nauczyć was, w jaki sposób należy odczytywać korelację pomiędzy postami a 
Tweetami. 
Przyszłość udowadnia przeszłość. 
Nakręćcie ZEGAR. 
ZEGAR i GRAFIKA są KLUCZOWE. 



Możecie czuć się uprzywilejowani - POTUS właśnie przemówił do tego działu [P_pers] 
Służymy naszemu Prezydentowi. 
Q

507  
Marker/Ciąg DEFCON 1 [Stopień Gotowości Bojowej Armii USA – przyp. tłum.]  
Q! UW.yye1fxo 8 stycznia 2018 r. - 5:09:58  
Anonymous 
8 stycznia 2018 r. - 05:04:11  
 
>> 21439  
Dziękujemy za potwierdzenie, które umożliwia nam postęp z ustanowioną komunikacją. 
>> 21481  
Forma graficzna jest niezbędna dla każdej korelacji. 
To będzie narzędzie UPOWAŻNIAJĄCE was to zapewnienia informacji swojej rodzinie, przyjaciołom 
i innym. Czy myślicie, że POTUS bez powodu opublikował ponownie tweet ze stroną MAGA PILL?  
Wybraliśmy ten DZIAŁ z bardzo konkretnego powodu. 
Wierzymy w was. 
Q

508  
Marker/Ciąg DEFCON 1 [Stopień Gotowości Bojowej Armii USA – przyp. tłum.]  
Q! UW.yye1fxo 8 stycznia 2018 r. - 5:13:51  
PrzeciwgrzybiczeLeafBread  
!! hjgxl / kbbQ 8 stycznia 2018 - 5:10:18 AM 
>> 21439  
 
Wyszło idealnie. W razie potrzeby, możliwość zaprzeczenia przed resztą świata, a dla nas 
ostateczne potwierdzenie. 
 
Okres czasu pomiędzy publikacją tweetów. 
Brakujące/zastąpione litery. 
 
To nie jest gra, Trump osobiście przemawia do nas.  
Chodzi mi o to, że jesteśmy jak silnik napędzany tajemniczością, którego świat teraz bardzo 
potrzebuje. 
Czuję się zaszczycony, że mogę być częścią tego wielkiego dzieła. 
>> 21582

509  
#2 = Andrew McCabe  
Q! UW.yye1fxo 8 stycznia 2018 r. - 5:15:48  
Anonymous 8 stycznia 2018 r. - 5:10:25  
>> 21545  
 McCabe?  
>> 21584



510  
Marker/Ciąg DEFCON 1 [Stopień Gotowości Bojowej Armii USA – przyp. tłum.] 
Q! UW.yye1fxo 8 stycznia 2018 r. - 5:20:53  
Anonymous 8 stycznia 2018 r. - 5:12:57  
>> 21457  
O 19:21 PST, POTUS opublikował tweet z pierwszą częścią na temat artykułu Goodwina i celowo 
błędnie napisanym słowem „consequential” [wynikowy – przyp. tłum.] w formie 
„consensual” [konsensualny – przyp. tłum.]. 
O 19:36 PST, POTUS opublikował tweet z drugą częścią na temat artykułu Goodwina. 
——————–  
O 20:23, POTUS ponownie publikuje tweet z 19:21 z poprawioną pisownią „consequential”. 
O 20:24 PST, POTUS publikuje tweet z drugą częścią, w takiej samej formie jak o 19:36 PST. 
 
Ma to na celu nauczyć nas interpretowania korelacji między postami 8-chan a tweetami POTUSa. 
 
?? Czy to wszystko, anons [Anonimowi – przyp. tłum.] ??  
>> 21626  
BRAKUJĄCY POST DOTYCZĄCY DEFCON [1] 
Zaraz po tym, jak POTUS zmienia Tweety z przedziałem czasu [1] min i dodaje „Q” – użyjcie grafiki. 
Uczcie się. 
Q

511  
Marker/Ciąg DEFCON 1 [Stopień Gotowości Bojowej Armii USA – przyp. tłum.] 
Q! UW.yye1fxo 8 stycznia 2018 r. - 08:00:50  
DEFCON nie odnosi się do Stopnia r Obrony w odniesieniu do poprzedniego postu. 
Czysta myśl. 
Teraz jest krystalicznie czysta. 
Q

512  
PRAWDA Należy do LUDZI 
Q! UW.yye1fxo 9 stycznia 2018 - 04:03:27  
PRAWDA należy do LUDZI. 
Q

513  
Q Tylko na Platformie 8chan/8kun 
Q! UW.yye1fxo 9 stycznia 2018 - 5:29:38  
WAŻNE: 
ŻADNEJ prywatnej komunikacji w przeszłości/teraźniejszości/przyszłości. 
ŻADNEJ komunikacji poza niniejszą platformą. 
Wszelkie twierdzenia, które są sprzeczne z powyższym, należy uznać za FAKE NEWS [Fałszywe 
Wiadomości – przyp. tłum.] i natychmiast je zignorować. 



GDZIE IDZIE JEDEN Z NAS, IDZIEMY WSZYSCY. 
PATRIOCI.  
Q

514  
Nowy Dział dla Q  
Q! UW.yye1fxo 9 stycznia 2018 - 5:33:55  
/wielkieprzebudzenie/ 
Q

515  
Nowy Dział dla Q 
Q! UW.yye1fxo 9 stycznia 2018 - 5:39:35 AM 
Przyszłe zrzuty informacji będą umieszczane tutaj. 
Wszystko zostało zabezpieczone. 
Interakcja będzie kontynuowana w dziale dedykowanym/testowym. 
Stworzono propozycję nowego działu. 
Obecny BO [Właściciel Działu - przyp. tłum.] oferuje prywatną komunikację i autopromocję. 
Patrioci wskazują – a my będziemy podążać. 
Q

516  
Nowy Dział dla Q  
Q! UW.yye1fxo 9 stycznia 2018 - 5:55:15  
Potwierdzono. 
Q

517  
Nowy Dział dla Q 
Q! UW.yye1fxo 9 stycznia 2018 - 5:57:41  
Dziękuję patrioci. 
Rozpocznijcie migrację. 
Nie podobało nam się to, co widzieliśmy. 
Dobre rozwiązanie. 
Chronione przez CM [CodeMonkey – przyp. tłum.]. 
Q

518  
Nowy Dział dla Q 
Q! UW.yye1fxo 9 stycznia 2018 - 08:06:15  
Dobra robota w zakresie migracji. 
Potwierdzono /qresearch/. 
Usunięto post, aby był mniej publiczny. 
WAŻNY tydzień. 



To było potrzebne. 
Bądźcie gotowi. 
Q

519  
Nowy Dział dla Q 
Q! UW.yye1fxo 14 stycznia 2018 - 03:23:53  
TEST BEZPIECZEŃSTWA. 
1/13/18

520  
Ujawnienia Dotyczące Uranium One  
Q! UW.yye1fxo 14 stycznia 2018 - 04:09:38  
Tydzień WIELKICH wiadomości?  
Przyszłość dowodzi przeszłości. 
Jakie wiadomości zostały odblokowane?  
Czy wierzycie w zbiegi okoliczności?  
> U1 [Uranium One – przyp. tłum.] 
Jakie publiczne ujawnienia nastąpiły w odniesieniu do U1?  
> DEFCON 1 [Stopień Gotowości Bojowej Armii USA – przyp. tłum.] [nienuklearny FAŁSZ] 
KOMENDA?  
DLACZEGO?  
POTRZEBNA?  
NO SUCH AGENCY [alternatywne rozwinięcie skrótu NSA, czyli Nie Ma Takiej Agencji – przyp. 
tłum.]. 
Gdzie POTUS zatrzymał się [post] w AZJI?  
TO BYŁO KONIECZNE. 
DLA BOGA I DLA KRAJU. 
TO BYŁO KONIECZNE. 
ŻADEN INNY POJAZD NIE DOKONAŁ PONOWNEGO WJAZDU. 
: [PONOWNIE] bezpośrednia wiedza wstępna. 
: [PONOWNIE] ALARM ostrzegający. 
Pomyślcie o BDT [Bangladeska Taka – przyp. tłum.]. 
> A może powinniśmy zagrać w grę?  
> A może przyzwoita gra w SZACHY?  
_SCENA_JEST_WASZA_  
KOMENDA?  
DLACZEGO?  
POTRZEBNA?  
I KTO TO MÓWI?  
MYŚLCIE DUŻE. 
MYŚLCIE WIĘKSZE. 
MYŚLCIE NAJWIĘKSZE. 
> SKUPCIE SIĘ NA HAITI 
Dlaczego ma to znaczenie?  
Co nadchodzi później?  



CF [Clinton Foundation, czyli Fundacja Clintonów - przyp. tłum.]_BOOM_SZOK_ŻEGNAJ_  
> ADM R. [Admirał Rogers - przyp. tłum.] 
[CLAS-239B_TC] 
> „...Ze względu na fakt, że Demokraci nie przejmują się naszym życiem i bezpieczeństwem, DACA 
[Ustawa o Wstrzymaniu Deportacji Nieletnich – przyp. tłum.] zrobiła duży krok w tył. Demokraci 
będą grozić „zamknięciem” rządu, podczas gdy tak naprawdę zamykają naszą armię, w czasie, gdy 
potrzebujemy jej najbardziej. Bądźcie mądrzy, UCZYŃMY AMERYKĘ ZNÓW WIELKĄ! 
WALCZYMY O NASZ KRAJ!” 
SKUPCIE SIĘ NA POWYŻSZYM Tweetcie POTUSa. 
Jeśli D [Demokraci – przyp. tłum.] zamkną rząd - co się stanie z Armią USA?  
Co konkretnie ma miejsce?  
Pomyślcie o budżecie. 
Dlaczego ma to znaczenie?  
[CLAS_EO_          ] [2] 
> Brakujący 1  
> Brakujący 2  
> Brakujący 3  
ZNAJDŹCIE braki [3]. 
Przyszłość dowodzi przeszłości. 
NIC nie dzieje się przypadkowo. 
MAPA stanowi KLUCZ. 
ZAPLANOWANE na [3] lata. 
KORUPCJA I ZŁO SĄ GŁĘBOKO ZAKORZENIONE. 
WSZĘDZIE. 
CIERPLIWOŚĆ. 
NIE MA UCIECZKI. 
NIE MA UKŁADÓW. 
ZDRADA NA NAJWYŻSZYCH POZIOMACH WŁADZY.  
ZAGRANICZNI AGENCI W NASZYM RZĄDZIE. 
NAJWYŻSZE POZIOMY WŁADZY. 
MISTRZOWIE MARIONETEK ZOSTALI USUNIĘCI. 
USUNIĘTO WSZYSTKIE ELEMENTY DOPROWADZAJĄCE. 
SZNURKI ZOSTAŁY ODCIĘTE. 
7. PIĘTRO JUŻ NIE ISTNIEJE>FBI/SD [Departament Stanu – przyp. tłum.] 
WSZYSTKO WIDZIMY. 
WSZYSTKO SŁYSZYMY. 
OBŁAWA TRWA DALEJ. 
WIĘZIENIE. 
ŚMIERĆ. 
[CLAS_GITMO_    J   z9-A] [89] 
CZERWONY_CZERWONY_  
ŻELAZNY ORZEŁ. 
Q



521  
Fałszywe Ostrzeżenie o Ataku Nuklearnym na Hawajach Było Konieczne  
Q! UW.yye1fxo 14 stycznia 2018 - 04:18:18  
WALCZYMY o nasze ŻYCIE. 
WALCZYMY po stronie DOBRA. 
Jesteśmy w stanie WOJNY [@]. 
NIE WSZYSTKO MOŻE BYĆ ZAŁATWIONE W CZYSTY SPOSÓB. 
[STRACH] NIEZBĘDNE ZDARZENIE. 
Ufacie Armii USA?  
Ufacie Strukturze Dowodzenia?  
Miejcie WIARĘ – MAMY KONTROLĘ. 
PATRIOCI.  
DZIEŃ PATRIOTÓW. 
MIEJCIE WIARĘ. 
ZOSTALIŚCIE WYBRANI Z KONKRETNEGO POWODU. 
OTRZYMUJECIE DANE WYWIADOWCZE O NAJWYŻSZYM STOPNIU, JAKI KIEDYKOLWIEK 
ZOSTAŁ PUBLICZNIE UJAWNIONY W HISTORII NASZEGO ŚWIATA. 
WYKORZYSTAJCIE TO – CHROŃCIE I ZAPEWNIAJCIE KOMFORT WASZYM BLISKIM. 
GDZIE IDZIE JEDEN Z NAS, IDZIEMY WSZYSCY. 
Q

522  
Ciąg SÓW 
Q! UW.yye1fxo 14 stycznia 2018 - 04:33:44  
-D_CsTBA_YES[AUTH_H7^pZBVTZ7302-] 
##FLY## [LEĆ – przyp. tłum.] 
[OWLS] 
HOT-1_pre_D  
HOT-2_pre_D  
HOT-3+ 
HOT-4_TERM_AUTHC-TVFCAZD-837392x 
HOT-5_pre_D  
HOT-6_pre_D  
HOT-7_corr_TAXjV^-293Z 
HOT-8_pre_D  
HOT-9_pre_D  
HOT-10_pre_D  
HOT-11_pre_D  
HOT-12_pre_D  
Z KAŻDYM OBROTEM KULI ZIEMSKIEJ. 
UDANYCH ŁOWÓW. 
P_PERS: WRWY [N1LB][FG&C] 
Księga Jeremiasza 29:11  
Q



523  
SZACH MAT 
Q! UW.yye1fxo 14 stycznia 2018 - 04:36:29  
SZACH MAT. 
Q

524  
Żądania Finansowe Firmy Loop Capital 
Q! UW.yye1fxo 14 stycznia 2018 - 04:45:39  
FIRMA LOOP CAPITAL. 
PREZESI/RADY DYREKTORÓW PŁACĄ, ABY POZOSTAĆ W GRZE. 
> Fundusz Łapówkarski  
>> Hussein [1] 29 000 000 $ SINGAPUR  
>> Ten, którego imienia nie wymawiamy [2] 19 000 000 $ SINGAPUR  
(Dlaczego nie wymawiamy jego imienia?) 
>> HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.]/BC [Bill Clinton – przyp. tłum.] [3] 15 000 000 $ 
Banco de MEXICO 
>> NP [Nancy Pelosi - przyp. tłum.] [4] 8 000 000 $ Deutsche Bank USA 
……… I …… TAK …….>DALEJ ……. 
PODĄŻAJCIE ŚLADEM PIENIĘDZY. 
SKUPCIE się na najgłośniejszych głosach w WASZYNGTONIE. 
Jaki jest ich Majątek?  
Czy to wam się kalkuluje?  
Q

525  
Awarie Prądu na Lotniskach i Zmiany Trasy Lotu 
Q! UW.yye1fxo 14 stycznia 2018 - 04:48:01  
7/10.  
Zlecone Zabójstwa. 
Awarie Prądu. 
Zmiany tras lotu. 
Loty powrotne. 
Wdrażane działania. 
Przebudzenie opinii publicznej. 
Wiadomość rozprzestrzenia się szeroko i daleko. 
Żegnaj @Jack. 
Q

526  
Marc Mezvinksy (Mąż Chelsea Clinton) 
Q! UW.yye1fxo 14 stycznia 2018 - 04:51:16  
https://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Mezvinsky 
Mezvinsky urodził się w Filadelfii, w stanie Pensylwania i dorastał uczęszczając do Konserwatywnej 
Żydowskiej synagogi. [2] Jego rodzice są byłymi Demokratycznymi członkami Izby Reprezentantów 
USA. Jego ojcem jest Edward Mezvinsky (urodzony w 1937 roku), który sprzeniewierzył ponad 10 



milionów dolarów stosując piramidę finansową oraz inne oszustwa związane z opłatami 
zaliczkowymi, a za winnego tych oszustw został uznany w 2001 roku. [3] [4] [5] Jego matką jest 
Marjorie Margolies (urodzona w 1942 roku), która była reporterką telewizyjną oraz reprezentowała 
13. dystrykt stanu Pensylwania od 1993 do 1995 roku. Ogłosili oni upadłość krótko przed 
skazaniem Mezvinsky'ego i rozwiedli się [6]. 
PRZEŚLEDŹCIE GO I JEGO RODZINĘ JESZCZE GŁĘBIEJ, ABY ZNALEŹĆ WIĘCEJ PRAWDY. 
Q

527  
Wydarzenia Publiczne vs Prywatne 40/60  
Q! UW.yye1fxo 14 stycznia 2018 - 04:58:34  
[PONIEDZIAŁEK] 
Następny tydzień - ISTOTNIEJSZY. 
OPINIA PUBLICZNA. 
POSŁUCHALIŚMY WAS [20/80 />/ 40/60]. 
Q

528  
WY i WASZE RODZINY jesteście BEZPIECZNI 
Q! UW.yye1fxo 14 stycznia 2018 - 04:59:16  
WY i WASZE RODZINY jesteście BEZPIECZNI. 
OBIECUJĘ. 
Q

529  
MSM Utraciły Niewolniczy Ucisk  
Q! UW.yye1fxo 14 stycznia 2018 - 5:16:59  
Bądźcie GOTOWI 
MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.] nadchodzą – W WIELKIM 
STYLU. 
Widzimy wszystko. 
Słyszymy wszystko. 
WALCZCIE, WALCZCIE, WALCZCIE. 
Będą propagować narrację TEORII SPISKOWEJ. 
MSM UTRACIŁY KONTROLĘ. 
D [Demokraci – przyp. tłum.] UTRACILI NIEWOLNICZY UCISK. 
D UTRACILI GŁOSY CENTRYSTÓW. 
LIBERAŁOWIE są MNIEJSZOŚCIĄ. 
MSM PRÓBUJĄ UTRZYMYWAĆ, ŻE JEST TO DUŻY RUCH. 
FAKE NEWS [Fałszywe Wiadomości – przyp. tłum.]. 
4-6% LUDZI TO OSOBY STRACONE NA ZAWSZE. 
CZEŚĆ GEORGE. 
Q



530  
Przyszłość Dowodzi Przeszłości 
Q! UW.yye1fxo 14 stycznia 2018 r. - 5:28:37  
Posty Jeden_obok_Drugiego vs. Aktualne Wiadomości. 
Demonstracja: Przyszłość DOWODZI przeszłość. 
WIĘKSZE w przyszłym tygodniu. 
Q

531  
Szachowy Tweet Juliana Assange  
Q! UW.yye1fxo 14 sty 2018 - 5:50:17 AM 
Anonymous 14 stycznia 2018 - 04:50:50  
 
c3dbf3952de6613050b5a77c865d445566e0315bb201f6b428a81f768bfe07b3.png  
Szachowy pedał mówiiiii. 
Szachownica JA [Juliana Assange – przyp. tłum.] przestawia słynną rozgrywkę z zabójczym 
ruchem, który został udaremniony przez mistrza świata w 1918 roku. 
Ma to miejsce w dniu markera zerowego Tweeta Trumpa. 
Kolejnym ruchem na szachownicy JA jest  (jesteście gotowi?  
 
Qf3 = Królowa na f3  
Q FOX 3  
>> 42090  
Imponujące, anon [Anonimowy – przyp. tłum.]! 
Q

532  
Nagrody Fake News MSM  
Q! UW.yye1fxo 14 stycznia 2018 r. - 06:10:46  
Nagrody Fake News MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.] 
Czy jesteście przygotowani?  
MEMY/POSTY.  
Zorganizowani i skoordynowani?  
POTUS może reTWEETOWAĆ jeden lub kilka z nich. 
GOTOWI DO STARTU?  
POKAŻCIE ŚWIATU. 
POKAŻCIE ŚWIATU PRAWDĘ. 
OTWÓRZCIE ICH OCZY. 
NIE POZWÓLCIE, ABY POTUS CIERPIAŁ Z RĄK SOROSA/GÓWNIANYCH BOTÓW, KTÓRE 
NIEUSTANNIE ZALEWAJĄ WSZYSTKICH FAŁSZYWYMI INFORMACJAMI. 
UCZYŃCIE NAGRODY FAKE NEWS WASZĄ PIERWSZĄ ZORGANIZOWANĄ BURZĄ 
TWEETÓW. 
UCZYŃMY AMERYKĘ ZNÓW WIELKĄ! 
Q



533  
Wiadomość POTUSa do Anonów [Anonymous, czyli Anonimowi – przyp. tłum.] 
Q! UW.yye1fxo 14 stycznia 2018 - 06:17:29  
MY, NARÓD! 
MY, NARÓD! 
MY, NARÓD! 
MY, NARÓD! 
GDZIE IDZIE JEDEN, IDZIEMY WSZYSCY. 
ŻADNA OSOBA NIE JEST LEPSZA OD DRUGIEJ. 
MY, NARÓD, CZYNIMY ŚWIAT LEPSZYM MIEJSCEM. 
MY, NARÓD, ODZYSKUJEMY NASZ KRAJ (I ŚWIAT) OD ZŁYCH, PRZEGRANYCH LUDZI, 
KTÓRZY CHCĄ NAS SKRZYWDZIĆ (ZA CENĘ KILKU DOLARÓW). 
NIGDY WIĘCEJ. 
POWSTAŃCIE PATRIOCI. 
POWSTAŃCIE I BROŃCIE SWOICH RACJI.  
NIECH BÓG BŁOGOSŁAWI WAS I STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. 
4, 10, 20

534  
Markery BDT i DEFCON 1  
Q! UW.yye1fxo 14 stycznia 2018 - 06:28:29  
Jeden_obok_Drugiego (w formie grafiki): 
Posty o BDT [Bangladeska Taka – przyp. tłum.]/Fałszywym znaku vs aktualne wiadomości 
dotyczące próby zamachu bombowego (Nowy Jork)_  
DEFCON 1 [Stopień Gotowości Bojowej Armii USA – przyp. tłum.] vs strach na Haiti_  
[2] powyższe stanowią wskaźniki PIERWOTNE. 
Wskaźniki BEZPIECZEŃSTWA = Posty:Tweety:Czas 
PRZYPOMNIENIE poniżej. 
ZACZNIJCIE W TYM MIEJSCU. 
BĘDZIEMY WAS PROWADZIĆ. 
Q

535  
Lynn de Rothschild Nie Może Spać 
Q! UW.yye1fxo 14 stycznia 2018 - 06:32:34  
Anonymous 14 stycznia 2018 r. - 5:58:50  
 
cfee654a467f894fa953e0e9b310d03c19bb98a788b2822ddb4ba6ef1e879d5b.png  
K*rwa !!! 
>> 43088  
Jesteśmy bliżej niż może się wam wydawać. 
Spróbujcie się trochę przespać, choć teraz może to nie być łatwe. 
Q



536  
Korelacja Pomiędzy Postami Q a Tweetami POTUSa  
Q! UW.yye1fxo 14 stycznia 2018 - 06:39:31  
Anonymous 14 stycznia 2018 r. - 06:37:09  
POTUS właśnie przekazał tweet z artykułem „33 000 e-maili Hillary Clinton mogą tak naprawdę się 
odnaleźć” 
>> 43719  
Czy nie odkryliście jeszcze POTWIERDZONEJ korelacji pomiędzy postami tutaj a Tweetami?  
Q

537  
SESSIONS JEST GODNY ZAUFANIA  
Q! UW.yye1fxo 14 stycznia 2018 - 20:49:27  
SESSIONS JEST GODNY ZAUFANIA. 
TG [Trey Gowdy] rezygnuje ze stanowiska [HEC] [Komisja Etyki Izby Reprezentantów – przyp. 
tłum.]. 
NIE chce zeznawać. 
NIE musi zeznawać. 
Myślcie logicznie. 
NIE MA POTRZEBY rezygnacji ze stanowiska, aby ZEZNAWAĆ. 
NIE PODĄŻAJCIE za DEZINFORMACJĄ. 
JAKĄ FUNKCJĘ może objąć TG?  
Komu MOŻEMY ZAUFAĆ?  
DONOSICIELE są wszędzie. 
ZŁO jest wszędzie. 
ZDRAJCY są wszędzie. 
No Such Agency [alternatywne rozwinięcie skrótu NSA, czyli Nie Ma Takiej Agencji – przyp. tłum.] - 
KLUCZOWA. 
NIEPRZETWORZONE DANE WYWIADOWCZE - KLUCZOWE. 
ARMIA USA - KLUCZOWA. 
BEZPIECZNA KOMUNIKACJA – KLUCZOWA. 
WY, LUDZIE - KLUCZOWI. 
Działy zostały zmienione ze względu na twierdzenia dotyczące prywatnej komunikacji - FAŁSZ. 
Działy zostały zmienione ze względu na brak możliwości prawidłowej IDENTYFIKACJI. 
Działy zostały zmienione ze względu na DEZINFORMACJĘ. 
Stworzono ukierunkowane podejście do bezpośredniego przepływu informacji. 
PRZEKAZ – KLUCZOWY. 
KONTROLA PRZEKAZU - KLUCZOWA. 
DOSTARCZANIE/ODBIÓR PRZEKAZU - KLUCZOWY. 
WPŁYWOWE postaci przybyły tutaj, aby odwrócić uwagę, wzbudzić wątpliwości i zmienić nasz 
kurs. 
SC [Supreme Court, czyli Sąd Najwyższy - przyp. tłum.]: DEZINFORMACJA jest wszędzie. 
SC: DEZINFORMACJA ze źródeł, które wcześniej były rzetelne. 
SC: OŚ ZŁA może i będzie odpowiadać na OSTRZAŁ [i to robi]. 
SC: Szukajcie niezwłocznie [F9-Sx_VB8239]. 



SC: CONF_y 
Q

538  
Uważajcie na Duży Fałszywy Znak  
Q! UW.yye1fxo 14 stycznia 2018 - 21:18:16  
W tym tygodniu UWAŻAJCIE na próby publikacji DUŻEGO FAŁSZYWEGO ZNAKU. 
DOBRZE OBSERWUJCIE swoje otoczenie. 
POTRZEBNA BĘDZIE ZMIANA CYKLU WIADOMOŚCI. 
MOŻLIWOŚĆ ATAKU JEST OGRANICZONA> [ISIS jest SZTUCZNIE PODTRZYMYWANY PRZY 
ŻYCIU] 
Taktyka przekształca się w groźby i szantaże, w celu zdobycia zbuntowanych agentów. 
CISZA [187] - zero ryzyka [zero aresztowań - martwi po przybyciu]. 
CISZA [LV]? [Las Vegas – przyp. tłum.] 
CISZA [świadkowie LV]?  
CISZA [LV-FBI]?  
CISZA NIE BĘDZIE TRWAŁA WIECZNIE. 
ZAUFAJCIE. 
Q

539  
Alwaleed Nie Ma Kasy i Jest Gotowy Gadać 
Q! UW.yye1fxo 14 stycznia 2018 - 21:27  
Anonymous 14 stycznia 2018 r. - 21:25:47  
>> 49315  
właśnie widziałem reportaż na temat tego, że alwaleed siedzi w więzieniu, bo nie ma 6 miliardów na 
zapewnienie sobie wolności  
>> 49330  
On nie ma 6 miliardów. 
Zamroziliśmy jego aktywa. 
Myślcie logicznie. 
Kiedy PTASZEK ZACZYNA GADAĆ?  
Q

540  
Dzień Wielkich Wiadomości 
Q! UW.yye1fxo 19 stycznia 2018 r. - 03:09:31  
Czy śledziliście dzisiaj wiadomości?  
TO BYŁ DZIEŃ WIELKICH WIADOMOŚCI. 
Ci ludzie są NAPRAWDĘ głupi. 
To będzie KONIEC partii D [Demokraci – przyp. tłum.]. 
To umożliwi dalsze kroki (z oburzeniem opinii publicznej) mające na celu ZAMKNIĘCIE ZA 
KRATKAMI wielu z tak zwanych „nietykalnych”. 
To Wy, NARÓD, macie WŁADZĘ. 
ONA IDZIE NA DNO. 
Q



541  
Sekretne Spotkanie Demokratów w Sprawie Notatki FISA  
Q! UW.yye1fxo 19 stycznia 2018 r. - 03:16:41  
Jakie [19] osób obecnie odbywa spotkanie w „bezpiecznym” pokoju [silnie strzeżonym]?  
Dlaczego wszyscy zostawili swoje telefony/wszelkie inne urządzenia elektroniczne w Pokoju 239?  
Dlaczego taka informacja musi zostać nagłośniona PUBLICZNIE, aby SPRAWIEDLIWOŚCI stało 
się zadość?  
Dlaczego partia D [Demokraci – przyp. tłum.] ROBI WSZYSTKO CO MOŻE, ABY ZABLOKOWAĆ 
OPUBLIKOWANIE INFORMACJI KLASY C W SPRAWIE FISA [Ustawa o Inwigilacji Obcego 
Wywiadu - przyp. tłum.]?  
DLACZEGO RR [Rod Rosenstein – przyp. tłum.] PRZED CHWILĄ POSZEDŁ NA UKŁAD Z 
RYANEM, ABY ZAPOBIEGAĆ PUBLIKACJI TYCH INFORMACJI?  
GDZIE JEST AS [Adam Schiff – przyp. tłum.]?  
[8] ZWOLNIONYCH. 
[X] ZA KRATKAMI. 
Możliwe samobójstwa. 
++ / + TIK TAK. 
Q

542  
Zażądajcie Opublikowania Notatki 
Q! UW.yye1fxo 19 stycznia 2018 r. - 03:20:29  
Walczcie, Walczcie, Walczcie. 
ZAŻĄDAJCIE publicznego ujawnienia. 
BĄDŹCIE GŁOŚNI. 
ZOSTAŃCIE USŁYSZANI. 
To dopiero początek. 
2018 BĘDZIE CHWALEBNY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Q

543  
WIELKIE PRZEBUDZENIE 
Q! UW.yye1fxo 19 stycznia 2018 r. - 03:22:18  
WIELKIE PRZEBUDZENIE. 
Q
 



544  
Zdjęcie Gatesa, Turnera, Sorosa i Rockefellera  
Q! UW.yye1fxo 19 stycznia 2018 - 04:02:47  
 
c7829.jpg

545  
Zdjęcie Papieża ze Światowym Kongresem Żydów 
Q! UW.yye1fxo 19 stycznia 2018 - 04:03:16  
 
rothschilddavidwjcyfranc.jpg

546  
Zdjęcie Sorosa z Rothschildem  
Q! UW.yye1fxo 19 stycznia 2018 - 04:03:40  
 
soros-and-rothschild.jpg

547  
Papież z Ocalałymi z Holokaustu 
Q! UW.yye1fxo 19 stycznia 2018 - 04:04:25  
 
kT4H8Kfh.jpg

548  
Zdjęcie Obamy i Sorosa  
Q! UW.yye1fxo 19 stycznia 2018 - 04:04:51  
 
6a0120a610bec4970c0162fc20… .jpg

549  
Zdjęcie Przewodniczącego Mao i Maurice Strong 
Q! UW.yye1fxo 19 stycznia 2018 - 04:05:12  
 
alkd839.jpg

550  
Zdjęcie McCaina i Sorosa  
Q! UW.yye1fxo 19 stycznia 2018 - 04:05:53  
 
switzerland-davos-forumjpe….jpg



551  
Zagubiony Rod Rosenstein 
Q! UW.yye1fxo 19 sty 2018 - 5:51:03 AM 
Liczba głosów w Senacie [RR] [Rod Rosenstein – przyp. tłum.]?  
Liczba głosów w Senacie [Sessions]?  
Przekalkulujcie to sobie. 
Dlaczego RR został wybrany na zastępcę AG [Attorney General, czyli Prokurator Generalny - przyp. 
tłum.]?  
Dlaczego RR sporządził pismo popierające zwolnienie JC [James Comey – przyp. tłum.]?  
Dlaczego RR wykorzystał dziś całą władzę swojego stanowiska, aby zablokować wydanie 
dokumentu do Kongresu?  
Zagubiony?  
Wiadomości odblokowują przeszłość. 
D [Demokraci – przyp. tłum.] nie są w stanie przetrwać. 
TO POCZĄTEK KOŃCA> 
DWS [Debbie Wasserman Schultz – przyp. tłum.] NIE UDAŁO SIĘ UCIEC. 
Q

552  
Zdjęcie Nadchodzącej Burzy  
Q! UW.yye1fxo 19 sty 2018 - 5:54:12 AM 
 
Unknown.jpg

553  
Wojskowe Dane Wywiadowcze i Tajemnice Państwowe  
Q! UW.yye1fxo 19 stycznia 2018 - 06:04:38  
OBJAŚNIENIE. 
Jak możemy podsłuchiwać, śledzić i monitorować Amerykańskich obywateli [złe postaci]?  
[Słyszymy cię]. 
[Widzimy Cię]. 
Co musi zostać PRAWNIE wykazane, aby możliwe było uzyskanie takich nakazów?  
FISA [Ustawa o Inwigilacji Obcych Wywiadów – przyp. tłum.]?  
Czy UFAMY sędziom FISA?  
WOJSKOWE DANE WYWIADOWCZE?  
Tajemnice Państwowe?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Komu możemy ZAUFAĆ?  
Rozszerzcie zakres swojego myślenia. 
Q

554  
Znak Fałszywej Bomby CNBC na Lotnisku 
Q! UW.yye1fxo 19 stycznia 2018 - 06:20:58  
Bomba CNBC na Lotnisku?  
UPOWAŻNIENIA MEDIALNE NIE ZADZIAŁAŁY W KWESTII BEZPIECZEŃSTWA. 



Próba Wysłania Fałszywego Znaku?  
ISIS jest SZTUCZNIE PODTRZYMYWANY PRZY ŻYCIU?  
KLOWNOM [CIA – przyp. tłum.] NIE POWIODŁO SIĘ. 
Q

555  
Jesteśmy Z TOBĄ 
Q! UW.yye1fxo 19 stycznia 2018 r. - 06:36:41  
Jesteśmy Z Tobą. 
Q

556  
„Lekarstwo” Rozprzestrzeni się na Cały Świat 
Q! UW.yye1fxo 19 stycznia 2018 r. - 06:39:17  
Anonymous 19 stycznia 2018 r. - 06:37:26  
>> 89725  
PODZIĘKOWANIA DLA Q Z KANADY, JESTEM PEWNY, ŻE TO TAKŻE UJAWNI NASZĄ 
KORUPCJĘ! 
>> 89736  
„LEKARSTWO” rozprzestrzeni się na cały świat. 
Miejcie WIARĘ, Patrioci. 
Q

557  
Ciąg Biały  
Q! UW.yye1fxo 19 stycznia 2018 r. - 06:42:02  
Anonymous 19 stycznia 2018 r. - 06:40:49  
>> 89777  
 #SethRich nadchodzi?  
>> 89812  
_Scena_Jest _Wasza_  
Q

558  
Orędzie o Stanie Unii  
Q! UW.yye1fxo 19 stycznia 2018 r. - 06:45:08  
Wyczucie czasu jest wszystkim. 
ORĘDZIE_O_STANIE_UNII. 
Q



559  
Afera Emailowa Administracji Obamy  
Q! UW.yye1fxo 19 stycznia 2018 - 08:45:44  
GABINET / PERSONEL HUSSEINA 
Kto korzystał z prywatnych adresów e-mail?  
Co miało to na celu?  
LL [Lorreta Lynch - przyp. tłum.]. 
HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.]. 
JC [James Clapper - przyp. tłum.].  
JC. 
CS [Chuck Schumer - przyp. tłum.]. 
AM [Andrew McGabe – przyp. tłum.] 
Nie wymawiamy jego imienia. 
RR [Rod Rosenstein – przyp. tłum.]. 
SR [Susan Rice - przyp. tłum.]. 
JB [Joe Biden - przyp. tłum.]. 
HA [Huma Abedin - przyp. tłum.]. 
VJ [Valerie Jarrett - przyp. tłum.]. 
Czy Hussein używał prywatnego adresu e-mail?  
@co?  
Kto ostatnio zrezygnował z GOOGLE?  
Dlaczego ES [Eric Schmidt – przyp. tłum.]był w NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. 
tłum.]?  
Dlaczego ES był w NK?  
Jaką prywatną sieć ES utworzył w NK?  
Jaką prywatną sieć ES utworzył w NK?  
Kto jeszcze był w NK w tym czasie?  
Jakiego prywatnego adresu e-mail używał Hussein w trakcie swojej kadencji?  
Dlaczego Prezes GOOGLE miałby jechać do NK?  
DLACZEGO NK ZEZWALA ES NA DOSTĘP?  
Nic nie da się tak naprawdę zmazać/usunąć. 
Ci ludzie są NAPRAWDĘ GŁUPI. 
DECLASS-POTUS_  
STRZAŁ USŁYSZANY NA CAŁYM ŚWIECIE. 
Q

560  
Tesla, Google i Korea Północna  
Q! UW.yye1fxo 19 stycznia 2018 r. - 9:11:44  
Dlaczego Amerykańscy podatnicy subsydiują Teslę?  
Dobrobyt dla bogatych. 
Dlaczego?  
Prywatne e-maile: GOOGLE: NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.]: Tesla  
NOTA TO TYLKO POCZĄTEK> 
STRZAŁ USŁYSZANY NA CAŁYM ŚWIECIE. 
Q



561  
Punkty Narracyjne MSM z 4 Rano 
Q! UW.yye1fxo 19 stycznia 2018 r. - 9:23:37  
MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.] to FAKE NEWS. 
Propaganda. 
Punkty Narracyjne [4am] - prywatne adresy e-mail. 
Opłaceni kontrahenci. 
DZIEŃ SĄDU. 
Q

562  
Zapamiętajcie TEN DZIEŃ 
Q! UW.yye1fxo 19 stycznia 2018 - 10:02:49 PM 
Zapamiętajcie TEN DZIEŃ. 
Q

563  
Wy, NARÓD, macie WŁADZĘ 
Q! UW.yye1fxo 19 stycznia 2018 - 22:53:00  
Dlaczego tu jesteśmy?  
Dlaczego dostarczamy okruchy?  
Pomyślcie o NOCIE. 
BUDOWANIE ARMII. 
Nie jesteście przekonani, że to się rozprzestrzenia?  
Wy, NARÓD, macie WŁADZĘ. 
Wy, NARÓD, po prostu zapomnieliście, jak się gra w tę GRĘ. 
RAZEM jesteście SILNI. 
OSOBNO jesteście słabi. 
ONI CHCĄ, ŻEBYŚCIE BYLI PODZIELENI. 
ONI CHCĄ WOJEN RASOWYCH. 
ONI CHCĄ WOJEN KLASOWYCH. 
ONI CHCĄ WOJEN RELIGIJNYCH. 
ONI CHCĄ WOJEN POLITYCZNYCH. 
ONI CHCĄ, ŻEBYŚCIE BYLI PODZIELENI! 
UCZCIE SIĘ! 
DLA BOGA i DLA KRAJU - UCZCIE SIĘ! 
BĄDŹCIE SILNI. 
BĄDŹCIE WSPÓLNOTĄ. 
WALCZCIE, WALCZCIE, WALCZCIE. 
Jest to znacznie ważniejsze, niż może wam się wydawać. 
Q



564  
Kontr-działania Narracyjne MSM o 4 Rano 
Q! UW.yye1fxo 19 stycznia 2018 - 23:26:08  
Kontr-narracja wyszła @4 rano do kontrahentów MSM [Mainstream Media, czyli media głównego 
nurtu - przyp. tłum.] [jak w zegarku]. 
Rosyjskie boty. 
Ci ludzie są NAPRAWDĘ NAPRAWDĘ GŁUPI. 
Desperacja. 
Strach. 
Kiedy ptaszek zaczyna śpiewać?  
NIKT nie jest bezpieczny. 
ŻADNYCH UKŁADÓW. 
Kontrahenci MSM #Żegnajcie #  
Walczcie, Walczcie, Walczcie. 
Q

565  
Chuck Schumer Odwiedza Biały Dom  
Q! UW.yye1fxo 19 stycznia 2018 - 23:30:25  
Od dnia dzisiejszego, CS [Chuck Schumer – przyp. tłum.] będzie żył w strachu. 
Dziękujemy za odwiedzenie WH [White House, czyli Biały Dom - przyp. tłum.] . 
Q

566  
Opublikujcie Notę 
Q! UW.yye1fxo 19 stycznia 2018 - 11:42:56 PM 
Potrzebujecie kilku czerwonych pigułek dla swojej rodziny, przyjaciół i innych osób?  
Przeczytajcie #Nota. 
Publikacja na dniach. 
Uzyskiwane jest ostateczne zezwolenie. 
Nauczcie się rosyjskiego. 
Q

567  
Nagrody Fake News MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.]  
Q! UW.yye1fxo 19 stycznia 2018 - 11:46:02 PM 
Anonymous 19 stycznia 2018 r. - 23:44:43  
>> 97639  
 
Jakieś informacje na temat Nagród Fake News?  
Trudno uwierzyć, że POTUS czekałby aż 10 dni, aby opublikować link, chyba że coś tam było na 
rzeczy. 
Czy nasza praca tutaj zakończyła się sukcesem w zakresie tego, czego od nas potrzebowałeś?  
>> 97686  
Taktyka bojowa. 
Q



568  
GryWojenne 
Q! UW.yye1fxo 19 stycznia 2018 - 11:49:21 PM 
Anonymous 19 stycznia 2018 r. - 23:46:59  
>> 97705  
czy to były nasze „gry wojenne”, tj. nakłonienie nas do robienia memów z armią w trakcie ćwiczeń z 
prawdziwą amunicją?  
>> 97724  
A może zagramy w grę?  
Może przyzwoita partyjka w szachy?  
GryWojenne. 
Podwójne znaczenie. 
[CLAS-5849] 
Fałszywe ostrzeżenie o nadchodzącym pocisku [Defcon 1] [Stopień Gotowości Bojowej Armii USA – 
przyp. tłum.]. 
Wiemy wszystko. 
ZAUFAJCIE. 
Q

569  
Chuck Schumer Sra w Gacie Ze Strachu 
Q! UW.yye1fxo 19 stycznia 2018 - 11:50:33 PM 
Anonymous 19 stycznia 2018 r. - 23:49:17  
 
a2e3d1f2974ffd753ede1a4ee9603d5152c4fc9ad96a33bdbba090a75c5ed48a.jpeg  
 
>> 97752  
Przed wyjściem musi skorzystać z łazienki. 
Q

570  
16-letni Plan Zniszczenia Ameryki 
Q! UW.yye1fxo 21 sty 2018 - 20:06:20  
Czy SESSIONS uderzy swoim młotem?  
1 z 22. 
#Nota zmienia narrację. 
#Nota przywraca uprawnienia SESSIONSA w zakresie Rosji/WSZYSTKIEGO INNEGO. 
#Nota faktycznie demonstruje zmowę na najwyższych poziomach władzy. 
#Nota faktycznie demonstruje, że ADMINISTRACJA HUSSEINA przekształciła społeczność 
wywiadowczą w swoją broń, mającą zapewnić zwycięstwo D [Demokraci – przyp. tłum.] 
[+ubezpieczenie]. 



#Nota faktycznie demonstruje „celowe przekazanie fałszywych danych wywiadowczych” sędziom 
FISA [Ustawa o Inwigilacji Obcych Wywiadów – przyp. tłum.] w celu uzyskania nakazu (nakazów). 
ONI NIGDY NIE MYŚLELI, ŻE ONA PRZEGRA. 
[16-letni Plan Zniszczenia Ameryki] 
Hussein [8] 
Podstawienie zbuntowanych agentów. 
Wyciek informacji dotyczących aktywów Wywiadu Wojskowego klasy C  
Obcięcie funduszy Armii  
Odebranie dowodzenia generałom 
Inicjacja eliminacji „dobrego faceta” (usunięcie wewnętrzne) - Valerie Jarrett (szpieg) 
Sprzedanie SAP [Programy Dostępu Specjalnego - przyp. tłum.] 
Programy Prism/Keyscore, które Snowden uczynił open sources (katastrofa dla Armii USA v. złe 
postaci (na całym świecie) + Klowny [CIA – przyp. tłum.]/-No Such Agency [alternatywne rozwinięcie 
skrótu NSA, czyli Nie Ma Takiej]) 
Cel/osłabienie bazy konserwatywnej (IRS [Urząd Podatkowy USA – przyp. tłum.]/MSM [Mainstream 
Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.]) 
Otwarta granica (napływ nielegalnych imigrantów: wygrana D [Demokraci – przyp. tłum.]) fundusz 
na/wdrożenie ISIS/MS13 (strach, ukierunkowanie/usunięcie, agencji w kraju itp.) 
Przymknięcie oka na NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.] [budowa bomby 
atomowej] 
[Clas-1, 2, 3]  
Przymknięcie oka na Iran [fundusze i dostawy] 
Przymknięcie oka [CLAS 23-41] 
Ustawka z SC [Prokurator Specjalny - przyp. tłum.] [AS [187]] [Adam Schiff – przyp. tłum.] 
Fundusz U1 [Uranium One – przyp. tłum.]/dostawa do IRANU/NK  [+redukcja możliwości USA] 
WYKOŃCZENIE NASA (zapobiegnięcie dominacji w kosmosie/umożliwienie złym postaciom 
wyeliminowania Satelitów Wojskowych/bezpiecznej globalnej komunikacji/wdrożenie WMD [Broń 
Masowego Rażenia – przyp. tłum.) – RYZYKO WDROŻENIA IMPULSU 
ELEKTROMAGNETYCZNEGO Z KOSMOSU (BEZRADNOŚĆ) 
[CLAS 1-99] 
HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.] [8] III WOJNA ŚWIATOWA [śmierć i bronie prawdziwe/
WOJNA FAŁSZYWA i KONTROLOWANA] [kontrola wzrostu populacji/miliardy lądują w kieszeniach] 
Wyeliminowanie ostatnich zbuntowanych agentów w Rządzie/ARMII 
WYKOŃCZENIE gospodarki [głód/potrzeba/zniewolenie] 
Otwarte granice  
Zmiana konstytucji  
Zakaz sprzedaży broni palnej (usunięcie 2 poprawki do Konstytucji) 
Umieszczenie na stanowiskach „swoich” sędziów SC [Supreme Court, czyli Sąd Najwyższy - przyp. 
tłum.]>prawna wygrana(wygrane) w zakresie całego spektrum spraw (AS [Antonin Scalia – przyp. 
tłum.] 187) 
Usunięcie kolegium elektorów [głosowanie populacji ^łatwiejsza manipulacja/nielegalne głosy/
maszyny Sorosa] 
Ograniczenie/wyeliminowanie finansowania dla ARMII  
Zamknięcie obiektów ARMII USA na całym świecie [najpierw w Niemczech] 
Zniszczenie tych przeciwnych MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.]/
innych serwisów informacyjnych (cenzura), CLAS 1-59  



[] 
Czyste zło. 
Przechwytywanie narracji [4 rano]. 
Rosyjskie OPERACJE Nunesa/Sessionsa. 
Republikańskie zniekształcenie faktów, w celu usunięcia Muellera. [czysta karta dla POTUSa]. 
Główne Przyczyny Zamknięcia. 
Odwracanie uwagi. 
Osłabienie aktywów wojskowych. 
Wliczenie nielegalnych głosów. 
Porzucenie czarnych wyborców. 
„Niech głodują” 
„Niech będą ślepi” 
„Niech będą głupi” 
HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.] 13 marca 2013 roku [przechwycenie]. 
Wielkie Przebudzenie. 
Walczcie, Walczcie, Walczcie.  
Q

571  
Prezesi Firm Technologicznych (Twitter, FB, Google, Amazon, Tesla, Reddit, Media) 
Q! UW.yye1fxo 21 sty 2018 - 20:25:40  
@Jack, MZ, ES, JB, EM, SH, MSM [Mark Zuckerberg, Eric Schmidt, John Brennan, Elon Musk, 
Steve Huffmann, Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.] itp. 
Czy wiecie, że my już wiemy?  
Czy wiecie, że widzimy wszystko?  
Czy wiecie, że słyszymy wszystko?  
OBAWIAJCIE się BURZY. 
NIKT, KTO GRA W TĘ GRĘ NIE BĘDZIE MIAŁ CZYSTEJ KARTY. 
NIKT. 
Q

572  
Strzał Usłyszany Na Całym Świecie  
Q! UW.yye1fxo 21 sty 2018 - 20:28:00  
STRZAŁ USŁYSZANY NA CAŁYM ŚWIECIE. 
WIELKIE PRZEBUDZENIE. 
TYDZIEŃ DO ZAPAMIĘTANIA. 
Q



573  
Rodzina Valerie Jarrett to Hardcorowi Komuniści 
Q! UW.yye1fxo 21 sty 2018 - 20:54:33  
https://www.judicialwatch.org/blog/2015/06/communism-in-jarretts-family/ 
Q

574  
Fałszywe Zdjęcie Oszustwa z Maszynami do Głosowania  
Q! UW.yye1fxo 22 stycznia 2018 - 1:31:32  
 
DUGtJVsU8AElqAt.jpg-large.jpg

575  
Fałszywe Zdjęcie Oszustwa z Maszynami do Głosowania  
Q! UW.yye1fxo 22 stycznia 2018 r. - 03:05:55  
Anonymous 22 stycznia 2018 r. - 2:49:57  
Spójrzcie, przecież to cholernie oczywiste.. 
 
To usunięty E-mail. Dlatego Q go usunął. Zrozumcie przekaz. 
 
Dowiedzcie się, kto opublikował go jako pierwszy i czy opublikowali oni coś jeszcze. 
>> 119569  
Nie od WL [WikiLeaks – przyp. tłum.]. 
[CLAS-N-DI_9] gg_dump [No Such Agency]. 
To technicznie nie istnieje jako oprogramowanie typu open source. 
Q

576  
SMSy Strzoka  
Q! UW.yye1fxo 22 stycznia 2018 r. - 03:12:19  
Q! UW.yye1fxo 22 stycznia 2018 r. - 03:05:55  
>> 119569  
Nie od WL [WikiLeaks – przyp. tłum.]. 
[CLAS-N-DI_9] gg_dump [No Such Agency]. 
To technicznie nie istnieje jako oprogramowanie typu open source. 
Q >> 119769  
Nadciąga powódź. 
E-maile, materiały video, audio, zdjęcia itp. 
FBI przypadkowo usuwa SMSy?  
No Such Agency [alternatywne rozwinięcie skrótu NSA, czyli Nie Ma Takiej Agencji – przyp. tłum.] 
przypadkowo publikuje JE WSZYSTKIE> 
A może powinniśmy zagrać w grę?  
Q



577  
7. piętro Już Nie Istnieje  
Q! UW.yye1fxo 22 stycznia 2018 r. - 03:22:07  
Q! UW.yye1fxo 22 stycznia 2018 r. - 03:12:19  
>> 119769  
Nadciąga powódź. 
E-maile, materiały video, audio, zdjęcia itp. 
FBI przypadkowo usuwa SMSy?  
No Such Agency [alternatywne rozwinięcie skrótu NSA, czyli Nie Ma Takiej Agencji – przyp. tłum.] 
przypadkowo publikuje JE WSZYSTKIE> 
A może powinniśmy zagrać w grę?  
Q >>119877  
Rozszerzcie zakres swojego myślenia. 
Zaplanowane [3]. 
Działania i przeciwdziałania. 
Wojna strategiczna. 
Ten tydzień będzie odkrywczy. 
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA [1, 2 i 5] jest offline. 
7. piętro już nie istnieje. 
To, że tego nie widzisz, nie oznacza, że DUŻE rzeczy się nie dzieją. 
Nocni_Jeźdzcy_LEĆCIE. 
2018 będzie CHWALEBNY. 
Q
 
578  
Nic Nie Da Się Tak Naprawdę Usunąć 
Q! UW.yye1fxo 22 stycznia 2018 - 03:27:24  
Q! UW.yye1fxo 22 stycznia 2018 r. - 03:12:19  
>> 119769  
Nadciąga powódź. 
E-maile, materiały video, audio, zdjęcia itp. 
FBI przypadkowo usuwa SMSy?  
No Such Agency [alternatywne rozwinięcie skrótu NSA, czyli Nie Ma Takiej Agencji – przyp. tłum.] 
przypadkowo publikuje JE WSZYSTKIE > 
A może powinniśmy zagrać w grę?  
Q>>119877  
Czy FBI odzyska te brakujące SMSy?  
[Nic nie da się tak naprawdę usunąć]. 
Wasz ruch. 
Q

579  
Oszustwo Wyborcze w Alabamie  
Q! UW.yye1fxo 22 stycznia 2018 r. - 03:41:20  
Anonymous 22 stycznia 2018 r. - 03:38:51  
 



12be822f398904a6981d207b31854dbde63481d35a84703030debfbdb2ed3ca8.jpg  
sługusy robią nadgodziny… ten e-mail został potwierdzony między czasem publikacji posta Q a 
czasem 4,10,20 po 51 minutach i jest to 51. post 
>> 120326  
Odnowiono oryginalny przeciek. 
Śledztwo w Alabamie?  
Q

580  
Oszustwo Wyborcze w Alabamie  
Q! UW.yye1fxo 22 stycznia 2018 - 04:25:13  
Anonymous 22 stycznia 2018 - 04:20:15  
SŁUCHAJCIE- email został wysłany przez NSA przed wyborami zapewniający określoną możliwość 
zaprzeczenia, aby ludzie mogli powiedzieć „FAKE”! JEDNAKŻE, głównym odbiorcą nie mieli być 
zwykli ludzie, tylko czarne charaktery i miał to być swoisty komunikat do nich „WIEMY WSZYSTKO, 
WASZE OSZUSTWO NIE ZADZIAŁA”. Q znowu się do tego odniósł, aby wysłać „IM” bezpośrednią 
wiadomość i pokazać, że opublikują wszystkie informacje. 
>> 120926

581  
Wszystkie 3-literowe Agencje Są Tutaj z Nami 
Q! UW.yye1fxo 22 stycznia 2018 - 04:32:11  
Wszystkie [3] literowe Agencje Są Tutaj z Nami. 
Jesteście częścią czegoś historycznego. 
Q

582  
Ciąg Prywatny  
Q! UW.yye1fxo 22 stycznia 2018 - 20:05:49  
:zostańcie w domu< 
[-7] 
DR_południe_czyste_niebo ^  
Bezpieczna komunikacja_SAT-re_Bz985300 ^ 00  
Q

583  
Ciąg Prywatny  
Q! UW.yye1fxo 22 stycznia 2018 - 20:13:04  
Prywatna wymiana informacji [ostatnia]. 
Q



584  
Chuck Schumer Odniósł Klęskę w Sprawie Zamknięcia Rządu 
Q! UW.yye1fxo 22 stycznia 2018 - 20:16:08  
Anonymous 22 stycznia 2018 r. - 20:14:58  
Cała ta zabawa w zamykanie rządu była tak naprawdę próbą Schumera na podporządkowanie 
sobie Trumpa. Schumer odniósł spektakularną klęską. 
>> 127246  
Dziękujemy za odwiedzenie WH [White House, czyli Biały Dom - przyp. tłum.] . 
STRACH. 
Q

585  
Adm R Jest GODNY ZAUFANIA. 
Q! UW.yye1fxo 22 stycznia 2018 - 20:20:36  
Adm R [Admirał Rogers - przyp. tłum.] Jest GODNY ZAUFANIA. 
Grał w grę, aby zachować kontrolę. 
Q

586  
Rozmowa o Zamachu w SMSach Strzoka  
Q! UW.yye1fxo 23 stycznia 2018 - 03:47:32  
Co by było, gdyby istniały SMSy pochodzące od agenta FBI adresowane do kilku osób 
[wewnętrznych], które omawiają zabójstwo (możliwość) POTUSa lub członka jego rodziny?  
Co jeśli SMSy sugerują, że zaangażowani są zagraniczni sojusznicy?  
Zapomnijcie o ustawce z Rosją [1 z 22]. 
To tylko początek. 
Uważajcie, o co prosicie. 
Z KAŻDYM OBROTEM KULI ZIEMSKIEJ. 
Czy takie SMSy mogłyby zostać publicznie ujawnione?  
Co by się stało z FBI?  
Co by się stało z DOJ [Departament Sprawiedliwości – przyp. tłum.]?  
Co by się stało z prokuratorem specjalnym?  
Co by się stało ogólnie?  
Wszystkie poprzednie sprawy FBI/DOJ mogłyby zostać zakwestionowane. 
Bezprawie. 
Myślcie logicznie. 
Nie zaczęliśmy publikować dropów dotyczących handlu ludźmi / składania ofiar [jeszcze] 
[najgorsze]. 
Ci [dobrzy], którzy wiedzą, nie mogą spać. 
Ci [dobrzy], którzy wiedzą, nie mogą znaleźć spokoju. 
Ci [dobrzy], którzy wiedzą, nie odpoczną, dopóki winne temu osoby nie zostaną pociągnięte do 
odpowiedzialności. 
Nikt tak naprawdę nie jest w stanie sobie wyobrazić czystego zła i korupcji, które mają tam miejsce. 
Ci, którym ufasz, są najbardziej grzeszni. 
Uczą nas, że komu należy ufać?  
Jeśli jesteście religijni, MÓDLCIE SIĘ. 



60% z tego wszystkiego musi pozostać tajne [przynajmniej tyle] – dla dobra ludzkości. 
Tych ludzi należałoby powiesić. 
Q

587  
Módlcie się i Polujcie  
Q! UW.yye1fxo 23 stycznia 2018 r. - 03:50:37  
PRAY [MÓDLCIE SIĘ – przyp. tłum.]. 
PREY [POLUJCIE – przyp. tłum.]. 
Widzicie podobieństwo?  
Q
588  
Pomruki Właśnie Stały się BARDZO GŁOŚNE 
Q! UW.yye1fxo 23 stycznia 2018 - 04:05:15  
Pomruki Właśnie Stały się BARDZO GŁOŚNE. 
Q

589  
8 Chan Został Zaatakowany  
Q! UW.yye1fxo 23 sty 2018 - 04:06:38  
Witryna jest atakowana. 
Q

590  
Test Bezpieczeństwa Działu 
Q! UW.yye1fxo 23 sty 2018 - 04:09:27  
TEST_BEZPIECZEŃSTWA 
Q

591  
Test Bezpieczeństwa Działu 
Q! UW.yye1fxo 23 sty 2018 - 04:19:54  
TEST_BEZPIECZEŃSTWA 
Q

592  
Dział Jest Atakowany  
Q! UW.yye1fxo 23 stycznia 2018 - 04:26:59  
Archiwizujcie. 
Ostatni post przykuł uwagę programu typu sniffer. 
Miejcie się na baczności. 
Q



593  
Drony nad USA Namierzają Cele  
Q! UW.yye1fxo 23 stycznia 2018 - 04:37:35  
Drony nad USA. 
Tylko w celu śledzenia. 
Q

594  
Drony nad USA Namierzają Cele  
Q! UW.yye1fxo 23 sty 2018 - 04:39:22 AM 
Drony nad USA. 
Tylko w celu śledzenia. 
[] 
Q

595  
Test Bezpieczeństwa Działu 
Q! UW.yye1fxo 23 stycznia 2018 - 04:41:08  
ATAK_NA_BEZPIECZEŃSTWO 
TEST_ZAKOŃCZONY_NIEPOWODZENIEM_1  
Q

596  
To Nie Jest Gra  
Q! UW.yye1fxo 23 sty 2018 - 11:36:34 PM 
Światło ujawni tych, którzy naprawdę są z nami oraz tych, którzy tylko udają. 
To nie jest gra. 
Oni chcą żebyśmy byli podzieleni. 
Ostatnie posty [samozniszczenie] natychmiastowo przedstawią światu PRAWDĘ. 
Przesłane zostaną także instrukcje, w jaki sposób utrzymać wszystko offline. 
Chyba nie myśleliście, że chodzi tu tylko o słowa?  
Mamy wszystko. 
Premiera w Twoim lokalnym kinie nastąpi wkrótce. 
Q

597  
Test Bezpieczeństwa Działu 
Q! UW.yye1fxo 23 sty 2018 - 11:44:25 PM 
Anonymous 23 stycznia 2018 r. - 23:39:41  
>> 139507  
Witaj Q, czy możesz wyjaśnić nieudany test bezpieczeństwa? Niektórzy z nas byli tym 
zaniepokojeni. 
>> 139556  
Nie udało się załadować bezpiecznego szyfrowania. 
Ten problem został rozwiązany. 
Q



598  
Rezygnacje Zarządu Twittera  
Q! UW.yye1fxo 23 sty 2018 - 11:45:58 PM 
Pismo do @Jack?  
Kogo dziś @Jack stracił?  
Żegnaj @Jack. 
Przewidywalne. 
WSZYSTKO. 
Q

599  
Nie Gloryfikujcie Nas  
Q! UW.yye1fxo 24 stycznia 2018 - 12:03:59  
Nie gloryfikujcie nas. 
WSZYSCY jesteśmy Patriotami. 
Szanujcie tych, którzy służą naszemu krajowi. 
DLA BOGA, DLA LUDZKOŚCI I DLA KRAJU. 
Gdzie idzie jeden z nas, idziemy wszyscy. 
Q

600  
Przyszłość Dowodzi Przeszłości 
Q! UW.yye1fxo 24 sty 2018 - 02:26:55  
 
B1ADF2C9-65EF-42CB-A3D8-8B… .png  
Przyszłość dowodzi przeszłości. 
Wiadomości odblokowują mapę. 
Q

601
Edward Snowden To Już Prawie Ten Czas
Q! UW.yye1fxo 24 stycznia 2018 r. - 3:30:34
@Snowden
Jak tam w Rosji?
To już prawie ten czas.
Q

602
Materiał Wideo z Przemówienia POTUSa
Q! UW.yye1fxo 24 sty 2018 - 20:39:13
https://www.youtube.com/watch?v=G2qIXXafxCQ

https://www.youtube.com/watch?v=G2qIXXafxCQ


603
Obama Utrzymał Usługi Doradztwa Prawnego (Wilkinson/Walsh)
Q! UW.yye1fxo 24 stycznia 2018 - 20:54:08
DZISIAJ, były Prezydent Barack HUSSEIN Obama formalnie zdecydował się na utrzymanie usług 
doradztwa prawnego (9/GLOBALNIE).
NIECH BÓG WAS BŁOGOSŁAWI.
Q

604
Zdjęcie Długopisu POTUSa
Q! UW.yye1fxo 24 stycznia 2018 - 21:50:32

RTM.png

605
Internetowa Karta Praw AT&T
Q! UW.yye1fxo 25 stycznia 2018 - 18:04:48

QFF.jpg
Dziękuję F&F [Fox & Friends – przyp. tłum.]!
Zbieg okoliczności?
AT&T>No Such Agency [alternatywne rozwinięcie skrótu NSA, czyli Nie Ma Takiej Agencji – przyp. 
tłum.] [kontrakt].
AT&T>GOOGLE/FB/itp. PROPAGUJĄ  „zapobieganie nieuczciwej cenzurze”.
Internetowa Karta Praw.
Q

606  
Znacznik Delta Q 22/POTUS
Q! UW.yye1fxo 25 stycznia 2018 - 18:31:36
Anonimowy 25 stycznia 2018 r. - 18:27:51
Trump właśnie opublikował tweet. [22] minutowy znacznik delta.
>> 158223
Niesamowity zbieg okoliczności?
Zawsze tak blisko po opublikowaniu okruchów.
Q

607
Tweet POTUSa Dotyczący Bezpieczeństwa Narodowego w Wielkiej Brytanii
Q! UW.yye1fxo 25 stycznia 2018 - 18:34:26
Q! UW.yye1fxo 25 stycznia 2018 - 18:31:36
>> 158223
Niesamowity zbieg okoliczności?
Zawsze tak blisko po opublikowaniu okruchów.
Q >>158263



Oświadczenie POTUSa i skupienie się [Tweet] na Wielkiej Brytanii powinno WYSTRASZYĆ wielu 
ludzi.
 
 
To oznacza coś BARDZO WAŻNEGO.
BARDZO BARDZO BARDZO WAŻNEGO.
Q

608
Tweet POTUSa Dotyczący Bezpieczeństwa Narodowego w Wielkiej Brytanii
Q! UW.yye1fxo 25 sty 2018 - 18:44:04 PM
Anonimowy 25 stycznia 2018 r. - 18:42:56
>> 158297
MI6 POSŁUCHAŁO SIĘ 

szpiegowali w naszym imieniu naszych obywateli, na nasze zlecenie, jak zawsze

Wsypali swoich mistrzów z ‘deep state’?
>> 158391
+ więcej, dużo więcej.
Q

609
Dlaczego Obama Podróżuje Przed POTUSem w Te Same Miejsca?
Q! UW.yye1fxo 25 stycznia 2018 - 19:14:57
POTWIERDZONO.
http://www.foxnews.com/politics/2018/01/25/john-kerry-reportedly-coaches-palestinians-not-to-yield-
to-trump-in-peace-talks-spurring-backlash.html
Dlaczego HUSSEIN Podróżował przed POTUSem w te same miejsca?
„Trump nie będzie długo sprawował urzędu, co sugeruje, że za rok może już go tu nie być”.
Ponownie przeczytajcie okruchy.
Przyszłość odblokowuje przeszłość.
Q

610
Rozporządzenie Wykonawcze Dotyczące Nadużyć Praw Człowieka i Rezygnacje
Q! UW.yye1fxo 27 stycznia 2018 - 12:43:27
Czytajcie powoli i uważnie.
To będzie niezwykle ważne w nadchodzących tygodniach.
Dalej śledźcie na wszelkich platformach tych, którzy składają rezygnacje.
Tam, gdzie kiedyś była ciemność, teraz będzie ŚWIATŁO.
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-persons-
involved-serious-human-rights-abuse-corruption/
Q 
 



611
Kondolencje dla Patrioty
Q! UW.yye1fxo 27 stycznia 2018 r. - 02:20:32
Anonimowy 27 stycznia 2018 r. - 02:03:20
Naprawdę chciałem być tutaj z wami przez cały czas, ale właśnie dostałem wiadomość, że mój 
ojciec umarł i muszę się wycofać, aby sobie z tym poradzić. Był on dobrym człowiekiem i nie chciał 
niczego więcej niż zobaczyć, jak cała Kalifornijska struktura władzy zawiśnie za ich zbrodnie. 
Gdybyście mogli słać modlitwy w moją stronę, będę wdzięczny
>> 171424
Nasze najszczersze kondolencje, Patrioto.
Niech Bóg będzie z tobą i z Twoją rodziną w tym trudnym czasie.
Q

612
Rada Stosunków Zagranicznych
Q! UW.yye1fxo 27 stycznia 2018 - 06:09:55
/_\Rada Stosunków Zagranicznych/_\
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Members_of_the_Council_on_Foreign_Relations
Q

613
Areszt Wojskowy Obywateli USA
Q! UW.yye1fxo 27 stycznia 2018 - 06:42:19
http://www.endusmilitarism.org/PDF/military_detention_of_US_citizens_and_18_USC_4001a.pdf
Q

614
Wideo z Przemówienia POTUSa o Stworzeniu Nowego Ruchu 
Q! UW.yye1fxo 27 stycznia 2018 - 07:20:59
https://m.youtube.com/watch?v=G2qIXXafxCQ

615
Twitter Jacka Dorsey’a
Q! UW.yye1fxo 27 stycznia 2018 - 07:34:31
Anonimowy 27 stycznia 2018 r. - 07:25:15  
>>174662  
@Jack nie jest jeszcze w kajdankach i wciąż próbuje kontrolować narrację. Szkoda, że brał 
pieniądze i zarabiał na ludziach objętych EO [Rozporządzenie Wykonawcze - przyp. tłum.]! 
#ŻEGNAJ @JACK
>> 174742
To przyszło spoza Twittera.
Q

https://m.youtube.com/watch?v=G2qIXXafxCQ


616
Twitter Jacka Dorsey’a
Q! UW.yye1fxo 27 stycznia 2018 - 07:37:51
Q! UW.yye1fxo 27 stycznia 2018 - 07:34:31
>>174742
To przyszło spoza Twittera.
Q>>174873
Przesyłanie zakończone.
Q

617
19 Dobrych Reporterów w MSM (np. John Solomon)
Q! UW.yye1fxo 27 stycznia 2018 - 08:06:14
Anonimowy 27 stycznia 2018 r. - 07:54:15

5113674fc5f6d72bd94991bd733d2722722cae9c12274180dedfe983e74a0cc1.jpeg
Formularz 1649 fałszywe uwięzienie
Czy Hannity wysyłał sygnał sos?
>> 175139
Wybrani członkowie prasy/dziennikarze są niezbędni do dostarczenia przekazu (podobnie jak WY).
Wyobraźcie sobie, że te osoby zostają usunięte.
Całkowita kontrola nad MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.].
Oni stanowią wyraźne i aktualne zagrożenie dla wroga.
Ponownie przeczytaj poprzednie okruchy dotyczące bezpieczeństwa.
Gdzie jest JS [John Solomon – przyp. tłum.]?
W jaki sposób tak naprawdę chronimy osoby, które są dla nas ważne?
[19] bezpośrednich agentów [nie ma ich już z nami].
Samobójstwo w przypadku podjęcia działań.
Prawdziwe życie.
Q

618
19 Dobrych Reporterów Jest Zagrożonych
Q! UW.yye1fxo 27 stycznia 2018 - 08:26:27
Anonimowy 27 sty 2018 - 08:23:17
>> 175260

Czy [19] to marker dla FBI?

—-

Już nie ma z nami bezpośrednich agentów FBI, tj. zwolnieni

Samobójstwo w razie podjęcia działań, ponieważ wszystko słyszymy i wiemy, że planują wziąć 
tabletki cyjanku, jeśli zostaną aresztowani.



—-

Czy powyższe stanowi poprawne odkodowanie?
>> 175432
[19] przestaną istnieć niezwłocznie po wyrządzeniu szkody wybranym osobom.
Pomyślcie o pojedynku nuklearnym.
Wyjaśnione?
Q

619
Przed Oskarżeniem Znanych Osób Należy Przygotować Scenę
Q! UW.yye1fxo 27 stycznia 2018 - 08:29:48
Zwróćcie uwagę na ostatnie dropy w drugim dziale.
Myślcie logicznie.
Odnieście się do okruchów z przeszłości.
MACIE JUŻ WIĘCEJ INFORMACJI, NIŻ MOŻE SIĘ WAM WYDAWAĆ.
Czy spodziewasz się, że HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.], GS [George Soros – przyp. 
tłum.], Hussein itp. staną przed PUBLICZNYM sądem z potencjalnymi, nieuczciwymi sędziami i 
ławami przysięgłych skażonymi „liberałami”?
W jaki sposób rozbraja się bombę?
Czy trzeba mieć wiedzę na temat tego, które druty/sznurki należy przeciąć?
Q

620  
Wielka Brytania Przechodzi Sprzątanie Domu
Q! UW.yye1fxo 27 stycznia 2018 - 08:48:10
Anonimowy 27 stycznia 2018 r. - 08:38:41
Jestem Brytyjczykiem i obserwuję Trumpa z zapałem od około półtora roku. Jak większość ludzi, 
kiedy po raz pierwszy usłyszałem, że Donald Trump kandyduje na prezydenta, byłem bardzo 
sceptyczny.

Jednakże, potem stało się coś magicznego. Obejrzałem jeden z jego wieców. Zobaczyłem 
wyjątkowe spojrzenie w jego oku. Słowa na jego języku. Mówił o oczyszczeniu bagna i nie dbał o 
politycznie poprawne bzdury, które obecnie zabijają społeczeństwo. Wykrzyczał słowa Ameryka Na 
Pierwszym Miejscu. I było to wspaniale!

Momentem, który w 100% utwierdził mnie w przekonaniu, że DJT [Donald John Trump – przyp. 
tłum.] jest prawdziwy, była kolacja w Nowym Jorku. Było to miejsce, w którym on i Hilary musieli 
przemawiać przed elitą. Pamiętam, jak Trump obrażał ich prosto w twarz - wyraz na ich twarzach 
był czymś, czego nigdy nie zapomnę.

Pomimo, że MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.] atakują go 24/7, 
Trump nadal twardo stoi. Imigracja spadła, bezrobocie czarnoskórych, jak i również Latynoskich 
obywateli spadło, nie zapominając także o gwałtownym wzroście wartości USD.



Myślę, że Prezydent Trump jest najwspanialszą osobą, jaka kiedykolwiek stąpała po Ziemi. 
Podobnie jaki inne osoby takie jak Q, które pracują w cieniu dla dobra nas wszystkich.

Z Bogiem, wszyscy czytelnicy.
Z Bogiem.

Na marginesie: czy jest szansa na to, że po tym jak USA zostaną już pozbawione korupcji, możesz 
także rozwiązać ten problem w Wielkiej Brytanii. Cierpimy z tego powodu. Bigly ;) [Wersja słowa 
‘bardzo’ wymyślona przez Trumpa – przyp. tłum.]
>> 175603
May została zneutralizowana.
MI6/SIS [Brytyjska Wywiadowcza Służba Specjalna – przyp. tłum.] przechodzą sprzątanie domu.
Królowa/monarchowie szukają schronienia.
Cierpliwości.
Ci ludzie są naprawdę głupi.
Q

621
Nikt Nie Może Dziś Zasnąć
Q! UW.yye1fxo 27 sty 2018 - 9:23:35 AM
Anonimowy 27 stycznia 2018 r. - 09:22:00
>> 175711
Cholera !! Q, zabijasz mnie! Kilka godzin temu wziąłem tabletkę nasenną, a teraz piję kawę, aby jej 
się nie dać.

Niech Bóg Cię błogosławi za tę niesamowitą pracę, którą wykonujesz.
>> 176166
Nikt nie może dziś zasnąć.
Chwilę się nad tym zastanówcie.
Q

622
Książę Gapcio w Czarnym Lesie Rothschilda
Q! UW.yye1fxo 27 stycznia 2018 - 17:23:54
Czas na zabawę, Gapcio.
Czarny Las.

623
Nowy Mistrz Marionetek Twittera = Q/NSA
Q! UW.yye1fxo 27 stycznia 2018 - 17:48:33
[D] [Demokraci – przyp. tłum.]
Jakie są % udziały w Twitterze?
Inne udziały własnościowe w USA?
Co się stanie, jeśli one zostaną zajęte?
Kto kontroluje?
Kto kontroluje kontrolerów?



EO [Rozporządzenie Wykonawcze - przyp. tłum.] 12/21.
NOWY mistrz marionetek.
Kierunek.
Bez układu.
Szantaż.
Bez wyboru.

Pomyślcie o innych.
To jest to, czego nie wiecie.
Q

624
Komunikacja POTUS/Q
Q! UW.yye1fxo 27 stycznia 2018 - 18:09:31
„Wyłapcie i Opublikujcie”
„Bezpieczeństwo i Ochrona”
Zbieg okoliczności?
Czy nauczyliście się odpowiednio odczytywać przekaz?
Q

625
Test Bezpieczeństwa Działu
Q! UW.yye1fxo 27 stycznia 2018 - 18:13:53
TEST_BEZPIECZEŃSTWA
Q

626
Niepowodzenie Operacji Mockingbird
Q! UW.yye1fxo 27 stycznia 2018 - 18:34:38
Pomruki informacji się rozszalały.
Konieczna będzie zmiana narracji.
[-4][-5]
Opinia publiczna się obudzi [masowy-start].
Odrzućcie pigułki nasenne.
NIEPOWODZENIE Operacji Mockingbird [Drozd/Przedrzeźniacz – przyp. tłum.].
FAŁSZYWE>PRAWDZIWE.
ŚLEPI>20/20.
SZEREG_ZABÓJSTW.
Gdzie idzie jeden z nas, idziemy WSZYSCY>
Q



627
John Brennan z Rady Stosunków Zagranicznych
Q! UW.yye1fxo 27 sty 2018 - 18:43:56 PM
Anonimowy 27 stycznia 2018 - 18:29:02
JA [Julian Assange – przyp. tłum.] opublikował dzisiaj ten materiał video. To JB [John Brennan – 
przyp. tłum.] na imprezie CFR [Rada Stosunków Zagranicznych - przyp. tłum.] https://twitter.com/
JulianAssange/status/957212097984819200
>> 179419
CFR?
Co za zbieg okoliczności.
Q

628
Marker Johna Perry’ego Barlowa
Q! UW.yye1fxo 27 stycznia 2018 - 19:09:33
@Snowden.
Zegar tyka.
Jak sytuacja w Rosji?
[Pan Kontrahent]
Wolność Prasy.
John Perry Barlow.
https://freedom.press
SecureDrop [Sygnaliści]?
SecureDrop>Clowns In America [Klowny W Ameryce, czyli Źli Agenci CIA – przyp. tłum.]. 
NIKT NIE JEST BEZPIECZNY.
Q

629
James Dolan, Współtwórca Platformy SecureDrop, Zabity Przez CIA
Q! UW.yye1fxo 27 stycznia 2018 - 19:21:01
>> 180046
UPIORNE.
Q

630
Wyzwólcie Prawdę o Platformie SecureDrop
Q! UW.yye1fxo 27 stycznia 2018 - 19:27:24
Q! UW.yye1fxo 27 stycznia 2018 - 19:21:01
>> 180046
UPIORNE.
Q >> 180137
Udanych Łowów Anonimowi.
WYZWÓLCIE PRAWDĘ.
Q



631
Ucieczka Edwarda Snowdena
Q! UW.yye1fxo 27 stycznia 2018 - 19:41:44
Anonimowy 27 stycznia 2018 - 19:32:41
>> 180267
ES [Edward Snowden – przyp. tłum.] nie byłby w stanie wydostać się z HK [Hong Kong – przyp. 
tłum.], jeśli Klowny [CIA – przyp. tłum.] chciałyby go złapać. Szpieg od samego początku.
>> 180316
Dlaczego HK [Hong Kong – przyp. tłum.] pozwolił, aby jego paszport przeszedł odprawę celną, 
skoro KLOWNY W AMERYCE [CIA – przyp. tłum.] ORAZ  DEPARTAMENT OBRONY NAŁOŻYLI 
GLOBALNĄ BLOKADĘ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO NA NIEGO?
W jaki sposób udało mu się przejść odprawę celną?
W jaki sposób trafił do Rosji?
Zbieg okoliczności?
Jaka była pierwsza agencja, dla której on pracował?
Kto go nauczył jak się gra w tę grę?
Kto go skontaktował z obcymi agentami?
Dlaczego ma to znaczenie?
Przyszłość odblokowuje przeszłość.
Oglądajcie wiadomości.
Pajęcza sieć.
Przestańcie brać pigułki nasenne.
Q

632
Operacje Psychologiczne Hollywood
Q! UW.yye1fxo 27 sty 2018 - 19:52:39 PM
Q! UW.yye1fxo 27 stycznia 2018 - 19:41:44
>> 180316
Dlaczego HK [Hong Kong – przyp. tłum.] pozwolił, aby jego paszport przeszedł odprawę celną, 
skoro KLOWNY W AMERYCE [CIA – przyp. tłum.] ORAZ  DEPARTAMENT OBRONY NAŁOŻYLI 
GLOBALNĄ BLOKADĘ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO NA NIEGO?
W jaki sposób udało mu się przejść odprawę celną?
W jaki sposób trafił do Rosji?
Zbieg okoliczności?
Jaka była pierwsza agencja, dla której on pracował?
Kto go nauczył jak się gra w tę grę?
Kto go skontaktował z obcymi agentami?  
Dlaczego ma to znaczenie?
Przyszłość odblokowuje przeszłość.
Oglądajcie wiadomości.
Pajęcza sieć.
Przestańcie brać pigułki nasenne.
Q>>180445
Kto kontroluje HW [Hollywood – przyp. tłum.]?
Kto tak naprawdę kontroluje HW?



Dlaczego powstają filmy wychwalające „prawdziwe” wydarzenia z przeszłości?
Czym jest OPERACJA PSYCHOLOGICZNA?
PROPAGOWANIE/ETYKIETOWANIE jako Teoria Spiskowa [obudzeni]?
Pajęcza sieć.
JESTEŚCIE KONTROLOWANI.
OWIECZKI.
GÓRA TO DÓŁ.
LEWO TO PRAWO.
REWOLUCJA.
PRAWDA.
ZAUFAJCIE MISJI.
Q

634
Marker Johna Perry’ego Barlowa
Q! UW.yye1fxo 27 stycznia 2018 - 20:31:04
:Ataki serca mogą być zabójcze.
Q

633
Aplikacja do Rozmów SIGNAL
Q! UW.yye1fxo 27 stycznia 2018 - 20:29:44
Anonimowy 27 stycznia 2018 r. - 20:21:54

db78cd71b62c7bca9f1a6827eb1ea09777c51ac7ee75e8ca3c342b9632aeaa4e.png
>> 181023
>> 181050

635
Marker Johna Perry’ego Barlowa 
Q! UW.yye1fxo 27 stycznia 2018 - 20:37:21
Anonimowy 27 stycznia 2018 - 20:33:27
JASNA CHOLERA, SŁUCHAJCIE WŁAŚNIE DOSTALIŚMY 1-MINUTOWY MARKER
BĄDŹCIE GOTOWI PRZY SWOICH STANOWISKACH ANONIMOWI
>> 181208
Opłakujcie.
Morderstwo.
Zawał serca.
Zbieg okoliczności?
Q

636
Maxine Waters to Kontrolowana Tuba
Q! UW.yye1fxo 27 sty 2018 - 10:01:40 PM
Dlaczego D [Demokraci – przyp. tłum.] mieliby użyć MW [Maxine Waters – przyp. tłum.] do 
wygłoszenia odpowiedzi na SOTU [Orędzie o Stanie Unii - przyp. tłum.]?



Do czego MW jest wykorzystywana?
Ponownie przeczytajcie poprzednie dropy.
Tuba/kontrolowana.
Przekaże ona starannie ułożone, „pojechane” twierdzenia z podrobionymi/sfałszowanymi 
informacjami od Muellera, których nikt inny nie ośmieliłby się wypowiedzieć/zasugerować.
Ona jest tylko pionkiem.
Co według nich nadejdzie w najbliższym czasie?
Co musi zostać powiedziane, aby zapewnić kontr-narrację?
Co można powiedzieć, aby spróbować zdyskredytować faktyczne dowody, które zostaną 
opublikowane w najbliższym czasie?
W jaki sposób można utrzymywać ludzi w ŚLEPOCIE?
Czym należy ich KARMIĆ?
W PRZYSZŁYM TYGODNIU, KAŻDA STACJA MSM [Mainstream Media, czyli media głównego 
nurtu - przyp. tłum.] BĘDZIE WYGADYWAĆ I WCISKAĆ WAM TĘ SAMĄ KONTR-NARRACJĘ.
FAKE NEWS.
FAKE NEWS Z MUELLEREM.
ROSJA ROSJA ROSJA.
A JEŚLI TO NIE POMOŻE, TO POWINNIŚCIE OCZEKIWAĆ ISTOTNEGO FAŁSZYWEGO ZNAKU 
MAJĄCEGO NA CELU WYMUSZENIE ZMIANY W NARRACJI.
Przewidywalne.
My WSZYSTKO WIDZIMY.
My WSZYSTKO SŁYSZYMY.
Czarodzieje i [WAR]locks [War, czyli Wojna; Warlocks, czyli Czarnoksiężnicy – przyp. tłum.].
Ci ludzie są naprawdę GŁUPI.
Q

637
Materiał Video Przedstawiający Siłę Armii USA
Q! UW.yye1fxo 27 sty 2018 - 11:01:09 PM
https://www.youtube.com/watch?v=xW2ijF2ya1c

638
Hillary z Liderem Ku Klux Klanu Robertem Byrdem
Q! UW.yye1fxo 28 stycznia 2018 - 12:35:37

Unknown.jpg
"Razem Silniejsi”

639
Demokraci Głosują Przeciwko Czarnym Ludziom
Q! UW.yye1fxo 28 stycznia 2018 - 12:36:45

learn-some-history-13th-am… .png
Czy ufacie swoim czarnym przywódcom?
Ile są oni warci?
Przekalkulujcie sobie to.

https://www.youtube.com/watch?v=xW2ijF2ya1c


640
Mentor Hillary = Lider Ku Klux Klanu Robert Byrd (materiał wideo)
Q! UW.yye1fxo 28 stycznia 2018 r. - 02:03:15
https://www.youtube.com/watch?v=ryweuBVJMEA

641
Hillary Nazywa Czarnych Ludzi Super Drapieżnikami (materiał wideo)
Q! UW.yye1fxo 28 stycznia 2018 r. - 02:12:12
https://www.youtube.com/watch?v=j0uCrA7ePno
„Super-drapieżnik”
„Sprowadzić ich do pięty”
Zdefiniujcie piętę.
(psa), który podąża blisko za właścicielem.

642
Pałac Maxine Waters za 4,3 mln USD
Q! UW.yye1fxo 28 stycznia 2018 r. - 02:32:17
http://video.foxnews.com/v/5493622538001/?#sp=show-clips
 
643
Marker Czerwonej Linii Roda Rosenteina 
Q! UW.yye1fxo 30 stycznia 2018 r. - 5:36:24
Przesunięcie narracji.
———————————
Naród w pogotowiu.
Zwolnienie RR [Rod Rosenstein – przyp. tłum.] = zablokowanie Muellera.
Zwolnienie RR = przygotowanie do zwolnienia Muellera.
Zwolnienie RR = Czerwona linia.
———————————-
Jak wyglądało głosowanie Senatu nad potwierdzeniem RR?
Dlaczego RR [BŁAGAŁ] Ryana, aby ten zablokował Kongresowy przegląd/dalsze procedury Noty w 
sprawie FISA [Ustawa o Inwigilacji Obcych Wywiadów – przyp. tłum.]?
CZAS RZECZYWISTY: [7] Członków kongresu + [3] Senatorów + [2] byłych urzędników wyższego 
szczebla u Obamy + [4] ZEWNĘTRZNYCH KONTRAHENTÓW [BEZ UPOWAŻNIENIA KLASY C/
NAJWYŻSZEGO POZIOMU/DO INFORMACJI POUFNYCH] @SCIF [Obiekty Wydzielonych 
Informacji Poufnych – przyp. tłum.] [Waszyngton–Kapitol].
NAJWYŻSZE UPOWAŻNIENIE BEZPIECZEŃSTWA JEST WYMAGANE W CELU AKCEPTACJI - 
JAK TO MOŻLIWE?
WIDZIMY WAS.
Q

https://www.youtube.com/watch?v=ryweuBVJMEA
http://video.foxnews.com/v/5493622538001/?#sp=show-clips


644  
Znacznik Dnia Wolności (Zdjęcie Flagi)
Q! UW.yye1fxo 30 stycznia 2018 r. - 5:37:16

FREEDOM_.png

645
Tweet Jamesa Comey’a/Andrew McCabe Jest Zagrożony
Q! UW.yye1fxo 30 sty 2018 - 5:47:54 AM
Wytłumaczenie Tweeta JC [James Comey – przyp. tłum.]:
Agent Specjalny Andrew McCabe chodził z podniesioną głową przez ostatnie 8 miesięcy [NIC NIE 
MÓW], gdy mali ludzie [OWCE] próbowali zburzyć instytucję, na której wszyscy polegamy 
[PRZYKRYWKA]. W wyróżniający się sposób służył ojczyźnie przez dwie dekady [MAMY CIEBIE I 
TWOJĄ RODZINĘ]. Życzę Andy'emu wszystkiego najlepszego [187]. Ponadto, życzę siły i 
wytrzymałości także całej reszcie FBI [OGÓLNA GROŹBA W KIERUNKU INNYCH OSÓB]. 
Ameryka was potrzebuje [AKTYWUJCIE UŚPIONYCH AGENTÓW]. 
Q

646
Sygnatura Apacz
Q! UW.yye1fxo 30 stycznia 2018 - 06:22:36
APACZ
Q

647
Marker Dnia Wolności i SOTU [Orędzie o Stanie Unii – przyp. tłum.]
Q! UW.yye1fxo 1 lutego 2018 r. - 03:38:19
Anonimowy 1 lutego 2018 r. - 2:39:44
>> 228286
>> 228286
Publikowałem to już wiele razy.

Jutro jest Dzień Wolności. Q opublikował zdjęcie flagi, które nosiło nazwę Wolność, a wyczucie 
czasu jest wszystkim.

Jutro.
>> 228302
[D]zień [D]ni
Q



648
Orędzie POTUSa o Stanie Unii
Q! UW.yye1fxo 1 lutego 2018 r. - 03:46:08
Anonimowy 1 lutego 2018 r. - 03:43:03
Orędzie Potusa było inspirujące!
>> 228958
Wyczucie czasu jest wszystkim.
Czy przegapiliście najważniejsze zdanie w całym orędziu?
Kod aktywacyjny.
Q

649
Orędzie POTUSa o Stanie Unii
Q! UW.yye1fxo 1 lutego 2018 r. - 03:53:16
Anonimowy 1 lutego 2018 r. - 03:48:12
>> 229003
Słyszałem odniesienie do pracowników federalnych, którzy popełniają przestępstwa…

Słyszałem WIELE zakodowanych wiadomości. WSPANIAŁE orędzie. Bardzo podobała mi się część 
o kopule Kapitolu.
>> 229035
!
Q

650
Orędzie POTUSa o Stanie Unii 
Q! UW.yye1fxo 1 lutego 2018 r. - 03:54:16
Anonimowy 1 lutego 2018 r. - 03:53:33
>> 229003
„Wzywam Kongres, aby zapewnił właściwe uprawnienia każdemu sekretarzowi Gabinetu do 
nagradzania dobrych pracowników oraz usuwania pracowników federalnych, którzy podważają 
zaufanie publiczne lub zawodzą Amerykańskich obywateli”.

O to chodzi?
>>229109
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Q

651
Fałszywy Znak Katastrofy Kolejowej w Kontekście Orędzia o Stanie Unii POTUSa
Q! UW.yye1fxo 1 lutego 2018 r. - 03:58:39
Anonimowy 1 lutego 2018 r. - 03:55:44
>> 229128
TIK TAK!!! Q, czy incydent z pociągiem to fałszywy znak?
>> 229154



Czy wierzycie w zbiegi okoliczności?
Oczekujcie więcej.
Q

652
Orędzie o Stanie Unii i Rozporządzenie Wykonawcze POTUSa
Q! UW.yye1fxo 1 lutego 2018 - 04:09:38
Anonimowy 1 lutego 2018 r. - 04:02:42
Potus o „terrorystach” i zatoce Guantanamo.

„bądźmy w  tej sprawie bezpośredni… to są bojownicy wroga.”
>> 229273
Ponownie przeczytajcie EO [Rozporządzenie Wykonawcze - przyp. tłum.].
Poskładajcie elementy.
Q

653
Wypadek Helikoptera i Hotel Standard
Q! UW.yye1fxo 1 lutego 2018 - 04:22:52
Helikopter.
WYPADEK.
Plaża w Newport.
Kierownik Hotelu.
Co się stało w tych hotelach?
Q

654
Znacznik Flagi Wolności
Q! UW.yye1fxo 1 lutego 2018 - 04:27:01
Anonimowy 1 lutego 2018 r. - 04:24:01
>> 229599
Zgaduję, że Statua Wolności i Dzień Wolności mają związek z ciągami Q o WOLNOŚCI….
>> 229662
Wiadomości odblokowują MAPĘ.
Q

655
Adam Schiff i Hotel Standard
Q! UW.yye1fxo 1 lutego 2018 - 04:39:44
Anonimowy 1 lutego 2018 r. - 4:30:52
>> 229644
Watzman była Kierownikiem hotelu Standard w West Hollywood. Pracowała w firmie od prawie 11 
lat.

https://www.latimes.com/socal/daily-
  pilot/news/tn-dpt-me-crash-update-20180131-story.html



>>229794
Co się stało w hotelu?
[AS] [Adam Schiff – przy. tłum.]
Co [AS] próbuje teraz zrobić?
Przysługa została spłacona.
Q

656
Adam Schiff i Hotel Standard
Q! UW.yye1fxo 1 lutego 2018 - 04:46:51
Anonimowy 1 lutego 2018 r. - 04:43:30
>> 229941
jakiś incydent z udziałem Adama SHITa miał miejsce w hotelu i został zatuszowany. On oddaje 
przysługę próbując to zatuszować. Anonimowi, szukajmy zatuszowania śmierci, które jest dziełem 
AS [Adam Schiff – przy. tłum.]
>> 230019
W jaki sposób „oni” kontrolują tych, których potrzebują.
Jeden niedawny przykład.
Ma on obecnie duże znaczenie.
Uczcie się.
Q

657
Adam Schiff i Hotel Standard Szajki Pedofilskiej
Q! UW.yye1fxo 1 lutego 2018 r. - 5:00:51
Anonimowy 1 lutego 2018 r. - 04:55:26
>> 229941
Handel ludźmi prowadzony przez szajkę pedofilską w hotelu, który jest zlokalizowany w okręgu 
Adama Schiffa, on wiedział i próbuje iść na układ, bo wie, że już po nim.
>> 230252
Dane wywiadowcze, które właśnie zostały opublikowane są ważniejsze, niż może wam się 
wydawać.
Q

658
Marker Dnia Wolności
Q! UW.yye1fxo 1 lutego 2018 r. - 5:08:14
DZIEŃ WOLNOŚCI.
WOLNOŚĆ_
Q



659  
Marker Dnia Wolności
Q! UW.yye1fxo 1 lutego 2018 r. - 5:42:36
W dniu wczorajszym, stojąc pod statuą WOLNOŚCI, POTUS UWOLNIŁ tych „dobrych” ludzi, którzy 
są obecnie szantażowani, zagrożeni i zniewoleni.
Ci, którzy tam stali i śpiewali „USA” zostali UWOLNIENI.
Strzał słyszany na całym świecie.
TG [Trey Gowdy – przyp. tłum.]>
MY, NARÓD.
DZIEŃ WOLNOŚCI.
ŚWIATŁO.
Q

660
Fałszywy Znak Katastrofy Kolejowej w Kontekście Orędzia o Stanie Unii 
Q! UW.yye1fxo 1 lutego 2018 r. - 06:17:25
Anonimowy
1 lutego 2018 r. - 5:49:40

1e8fb02eda17cfc90eedaa84c6d760ed6f8543db6ae45ea7a8ccc37ed21d3d11.png

>> 231205
Zbieg okoliczności?
USMC [Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych - przyp. tłum.] stoi na straży. 
Q

661
POTUS jest Bezpieczny
Q! UW.yye1fxo 1 lutego 2018 r. - 06:18:49
POTUS jest Bezpieczny.
Chronią go PATRIOCI.
Q

662
Ciężarówka Wykryta Przez Drona
Q! UW.yye1fxo 1 lutego 2018 r. - 06:27:49
Anonimowy 1 lutego 2018 r. - 06:23:55
>> 230980 (ostatni okruch)
> Pociąg zwolnił, więc nie ulega wątpliwości, że musiał zostać ostrzeżony…

Myślę, że ktoś wysłał ostrzeżenie.

Nadzór prowadzony z helikoptera dostrzegł ciężarówkę i ostrzegł inżyniera.



Moim zdaniem, ciężarówka była tylko kawałek od znaku przejazdu kolejowego, podczas gdy jej tył 
(hydrauliczny wysięgnik do podnoszenia kontenerów) był skierowany w stronę nadjeżdżającego 
pociągu.

Pociąg uderza w wysięgnik, obraca ciężarówkę i wyrywa ciało z kabiny, pozostawiając kabinę na 
przejeździe. Pociąg ciągnie ciało wzdłuż torów, aż ciało stacza się po nasypie.

Pytanie brzmi: skoro ciężarówka próbowała przejechać przez przejazd kolejowy, dlaczego 
pasażerowie nie uciekli z kabiny, gdy utknęli, chyba że pociąg uderzył w ciężarówkę w momencie, 
gdy ciężarówka próbowała przejechać przez przejazd kolejowy?

Jednakże, jeśli nadzór z powietrza dostrzegł ciężarówkę i ostrzegł inżyniera, ciężarówka musiała 
tam stać przez jakiś czas, dlaczego zatem pasażerowie nie uciekli?

Jeśli ciężarówka była tam podstawiona specjalnie, jedynym sensownym wyjaśnieniem jest, że 
pasażerowie byli pionkami, tzn. powiedziano im, że zmuszą pociąg do zatrzymania się, co miało 
być formą protestu antify.

Nie sądzę, żeby nadzór z powietrza zobaczył ciężarówkę zmierzającą w stronę skrzyżowania i 
polecił inżynierowi zahamować, bo czemu mieliby zakładać, że ciężarówka zatrzyma się na torach. 
Jednakże, mogło być tak, że droga dojazdowa była wyłączona z ruchu i dlatego wszelki ruch 
drogowy był uznawany za niebezpieczeństwo.

Kluczowe może okazać się sprawdzenie z jaką prędkością pociąg amtrak standardowo pokonuje 
ten odcinek i z jaką prędkością jechał ten konkretny pociąg. Jeśli ten pociąg jechał wolniej, to 
dlaczego?
>> 231746
Dron.
Ponownie przeczytajcie okruchy.
Q

663
Samobójstwo Sygnalisty z Haiti, Klausa Eberweina 
Q! UW.yye1fxo 1 lutego 2018 r. - 08:01:55
Anonimowy 1 lutego 2018 r. - 07:06:58

33c7e6489467997d5fba69c14f2b80e44ea01dac3e8f8cc60778bd0661b6d399.jpg

930cc050b8d2d6727a0b2cc91c9a797aa770d1ef8dd1a2194d364888d5e5f7d5.jpg
>> 232419
Karma to suka.
>> 232480
Klaus Eberwein
Q



664
Mały Adam Schiff, Gorąca Wyprzedaż Rothschilda, Czarny Las i Książę Gapcio
Q! UW.yye1fxo 5 lutego 2018 - 16:41:35
Anonimowy 5 lutego 2018 - 16:33:51

19db32122bfd59f0cec40330e4f15144f10d135a293585e5befd04cd2c169bf9.jpg

>> 274558
Czy POTUS jawnie dokonałby takiego poważnego oskarżenia, gdyby PRAWDA nie miała zaraz 
wyjść na JAW?
Czarny Las.
Austria.
Rothschild.
GORĄCE dni wyprzedaży po poście?
Co tam miało miejsce?
Gapcio.
Dysponujecie większa ilością informacji, niż wam się wydaje.
Q

665
Bangladeska Taka i Adam Schiff
Q! UW.yye1fxo 5 lutego 2018 - 16:42:15
Q! UW.yye1fxo 5 lutego 2018 - 16:41:35
>> 274558
Czy POTUS jawnie dokonałby takiego poważnego oskarżenia, gdyby PRAWDA nie miała zaraz 
wyjść na JAW?
Czarny Las.
Austria.
Rothschild.
GORĄCE dni wyprzedaży po poście?
Co tam miało miejsce?
Gapcio.
Dysponujecie większa ilością informacji, niż wam się wydaje.
Q >> 274601
DOSADNE oświadczenie.
Q

666
Prawda Musi Zostać Ujawniona Przed Aresztowaniami
Q! UW.yye1fxo 5 lutego 2018 - 18:16:50
Dlaczego #Nota została opublikowana w Piątek [i przed SB [Ustawą Senatu – przyp. tłum.]]?
Czy wydało się wam to dziwne?
Oglądajcie wiadomości.
Sprzedaż nieruchomości Rothschilda [Czarny Las].



Duży SPADEK na giełdzie [666 – zbieg okoliczności?].
Przeniesienie majątku Sorosa.
Gapcio został UWOLNIONY.
Małżeństwo dla WŁADZY, a nie z MIŁOŚCI.
Hilton/Roth.
Soros/Clinton.
Itp.
Wiadomości odblokowują MAPĘ.
Pomyślcie o Lustrze.
Która drużyna?
ONI nie wiedzą.
APACZ.
Ci ludzie są ŹLI.
Nadal nie wierzycie, że jesteście dla nich OWIECZKAMI?
Nadchodzi 20/20.
OPINIA PUBLICZNA jest KLUCZOWA.
OPUBLIKOWANIE INFORMACJI JEST KLUCZOWE.
OBURZENIE.
SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Czy możemy po prostu aresztować opozycję bez wcześniejszego ujawnienia PRAWDY?
PODĄŻAJCIE ZA ŚWIATŁEM.
Q

667
Krach na Giełdzie 666
Q! UW.yye1fxo 5 lutego 2018 - 18:18:31
Q! UW.yye1fxo 5 lutego 2018 - 18:16:50
Dlaczego #Nota została opublikowana w Piątek [i przed SB [Ustawą Senatu – przyp. tłum.]]?
Czy wydało się wam to dziwne?
Oglądajcie wiadomości.
Sprzedaż nieruchomości Rothschilda [Czarny Las].
Duży SPADEK na giełdzie [666 – zbieg okoliczności?].
Przeniesienie majątku Sorosa.
Gapcio został UWOLNIONY.
Małżeństwo dla WŁADZY, a nie z MIŁOŚCI.
Hilton/Roth.
Soros/Clinton.
Itp.
Wiadomości odblokowują MAPĘ.
Pomyślcie o Lustrze.
Która drużyna?
ONI nie wiedzą.
APACZ.
Ci ludzie są ŹLI.
Nadal nie wierzycie, że jesteście dla nich OWIECZKAMI?
Nadchodzi 20/20.



OPINIA PUBLICZNA jest KLUCZOWA.
OPUBLIKOWANIE INFORMACJI JEST KLUCZOWE.
OBURZENIE.
SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Czy możemy po prostu aresztować opozycję bez wcześniejszego ujawnienia PRAWDY?
PODĄŻAJCIE ZA ŚWIATŁEM.
Q >>275544
[666]
Sygnał do POTUSA, ŻE TO ONI KONTROLUJĄ RYNEK?
SYGNAŁ?
GROŹBA?
WITAJCIE W WOJNIE GLOBALNEJ.
Q

668
To Znacznie Ważniejsze, Niż Może się Wydawać
Q! UW.yye1fxo 5 lutego 2018 - 18:30:09
Anonimowy 5 lutego 2018 - 18:18:44
ThinkProgress

Konto zweryfikowane

 
@thinkprogress
 6m6 minut temu
Więcej
Wewnętrzne dokumenty FBI pokazują, że Biały Dom kłamał w sprawie zwolnienia Comey’a https://
thinkprogress.org/internal-fbi-documents-show-white-house-lied-about-comey-firing-610c0c780dda/
…

dlaczego pozwala się na to, aby msm [mainstream media, czyli media głównego nurtu - przyp. 
tłum.] tak po prostu sobie kłamały
>> 275574
Wyobraźcie TO sobie.
Zbiór surowych danych wywiadowczych.
PODAJNIK narracji.
ZBIERACZE narracji.
DYSTRYBUTORZY narracji.
PRZECIEKI.
UTAJNIONE.
PŁATNOŚCI
ZAGRANICZNE KONTA BANKOWE.
GOTÓWKA.
PLIKI AGENTÓW RZĄDOWYCH.
HOTELE.
SZANTAŻ.



W jaki sposób można zachować „Wolność Prasy”, jeśli osoby znajdujące się przed kamerami 
[zaufane dla niektórych widzów] są rozszerzeniem ARM [Anty-Trumpowy Ruch Oporu – przyp. 
tłum.]?
Zachowanie Wolności Prasy jest KLUCZOWE.
ZAUFAJCIE PLANOWI.
NA ŚWIECIE JEST O WIELE WIĘCEJ DOBRA NIŻ ZŁA.
Wy, NARÓD, musicie pamiętać jak się w TO GRA.
Wy, NARÓD, macie WŁADZĘ.
UDERZAMY W NICH KAŻDEGO DNIA.
WYGRYWAMY KAŻDEGO DNIA.
KAŻDEGO DNIA SĄ NISZCZENI - DOSŁOWNIE.
BĄDŹCIE SILNI.
MIEJCIE WIARĘ.
TO JEST COŚ ZNACZNIE WIĘKSZEGO, NIŻ JESTEŚCIE W STANIE SOBIE WYOBRAZIĆ.
Q

669
Podsłuch Rozmowy Telefonicznej Adama Schiffa i Valerie Jarrett (Zdrada)
Q! UW.yye1fxo 6 lutego 2018 - 1:55:42
Rozmowa telefoniczna VJ [Valerie Jarrett - przyp. tłum.] z AS [Adamem Schiffem – przyp. tłum.].
42m 13s.
[2 słuchaczy - brak IDENTYFIKACJI].
[1

] _przekierowania_ [9 losowych]
[1
] _przekierowania_ [2 losowe]
Artykuł 3
Sekcja 3.
Q

670
Telefon Klubu Czarnoskórych Kongresmenów w Trakcie Orędzia o Stanie Unii
Q! UW.yye1fxo 6 lutego 2018 r. - 02:06:53
Czy jesteście w stanie odczytać wiadomość?
SOTU [Orędzie o Stanie Unii - przyp. tłum.].
Telefon Klubu Czarnoskórych Kongresmenów.
Nie jestem pewny, czy cywilna technologia byłaby to w stanie uchwycić z tej odległości.
Ci ludzie są DOSŁOWNIE IDIOTAMI.
Q



671
Telefon Klubu Czarnoskórych Kongresmenów w Trakcie Orędzia o Stanie Unii
Q! UW.yye1fxo 6 lutego 2018 r. - 02:10:09
Anonimowy 6 lutego 2018 r. - 02:09:14

0da45feb3a36a1ed4d1dd5e1c1997e565d0b70d3b823b4d8d5eb23841e2d6971.jpg
>> 279835
Zdecydowanie nie jest to telefon od Candy Crush.
>> 279870
Na środku.
Q

672
Telefon Klubu Czarnoskórych Kongresmenów w Trakcie Orędzia o Stanie Unii
Q! UW.yye1fxo 6 lutego 2018 - 02:15:26
Anonimowy 6 lutego 2018 r. - 02:11:04

f82c202af2652653946c4d96b27ba95d21d41ed2ec241cd7cf1f28503e64a019.jpg
>> 279886
Jeszcze lepiej
>> 279898
Znajdźcie całą rolkę.
1 z 4.
Znajdźcie 4.
Znajdźcie materiał video.
Nie samo zdjęcie.
Poprawcie jakość.
Rozpowszechniajcie.
To będzie hitem w internecie.
Źródło _ archiwizujcie offline.
Tylko surowe dane.
Q

673
Telefon Klubu Czarnoskórych Kongresmenów w Trakcie Orędzia o Stanie Unii
Q! UW.yye1fxo 6 lutego 2018 - 02:25:31
Znalezisko 1 z 4.
„Trump powinien zostać rozstrzelany!”
Pracujecie teraz przeciwko tym, którzy prowadzą monitoring.
Tylko surowe dane.
Bez żadnych edycji.
Zapisujcie wszystko offline.
Q



674
Układ Loretty Lynch z Sądem Najwyższym (Marker)
Q! UW.yye1fxo 6 lutego 2018 - 07:34:50
Interes publiczny [wysoki].
Informator FBI w sprawie U1 [Uranium One – przyp. tłum.].
AWAN/DWS [Debbie Wasserman Schultz – przyp. tłum.]/Pakistańskie Dane Wywiadowcze/MB 
[Bractwo Muzułmańskie - przyp. tłum.].
Spotkanie na płycie lotniska [układ SC [Prokurator Specjalny - przyp. tłum.]/LL [Loretta Lynch – 
przyp. tłum.]> AS [Antonin Scalia – przyp. tłum.] 187].
Q

675
Morderstwo Antonina Scalia 
Q! UW.yye1fxo 6 lutego 2018 - 07:46:30
Anonimowy 6 lutego 2018 r. - 07:41:04
>> 283394
Czy Lynch otrzymałby propozycję stanowiska w SC [Supreme Court, czyli Sąd Najwyższy - przyp. 
tłum.], gdyby Hillary wygrała?  
>>283468  
Zbudujcie oś czasu.
AS [Antonin Scalia – przyp. tłum.] 187.
Punkty zwrotne w śledztwie w sprawie HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.].
Pismo w sprawie zwolnienia JC [James Clapper – przyp. tłum.].
#2.
PS [Peter Strzok – przyp. tłum.].
Komunikacja WL [WikiLeaks – przyp. tłum.].
Q

676
Carl Ghattas FBI
Q! UW.yye1fxo 6 lutego 2018 r. - 8:29:56
https://www.fbi.gov/about/leadership-and-structure/fbi-executives/carl-ghattas
Q

677
Marker Johna Perry’ego Barlowa
Q! UW.yye1fxo 8 lutego 2018 - 12:39:32
Anonimowy 8 lutego 2018 r. - 12:30:44

a057872849d545c961695749a1c2f77ff2f7a55ff5363df4c089e8a13e36ca48.jpg

bc4c25128a41731216fd6d14934d781a98c2e869d318b1ef6017fbfed6d0b63b.jpg

742e4fed9c50842f9976e43faeeb5ee98f98ed7fbeb69747cdec5984552baef1.jpg

18e961086f6dc5ffe41a12cb6b6a0a38a7cb4b3317b0ab7df969c9e89d22de9b.jpg



561a0c6bf29863669c37bd928766f4adf85b7359b053f00be6459f10ca9d43ce.jpg
>> 297354
Barlow był czasem uważany za figuranta pewnego rodzaju naiwnego techno-utopizmu, który 
wierzył, że Internet może rozwiązać wszystkie problemy ludzkości, nie powodując żadnych innych. 
Jako ktoś, kto spędził ostatnie 27 lat pracując z nim w EFF [Electronic Frontier Foundation – przyp. 
tłum.], mogę powiedzieć, że nic nie może być dalsze od prawdy. Barlow wiedział, że nowa 
technologia może tworzyć i wzmacniać zło w takim samym stopniu, w jakim może tworzyć i 
wzmacniać dobro. Podjął on jednak świadomą decyzję, aby skupić się na tym drugim: „Wiedziałem, 
że prawdą jest, iż dobrym sposobem na wymyślenie przyszłości jest jej przewidywanie. 
Przewidziałem więc Utopię, mając nadzieję, że zapewni to lepszy start naszej Wolności, zanim 
prawa Moore’a i Metcalfe’a wdrożą to, co Ed Snowden prawidłowo nazywa teraz ‘totalitaryzmem 
pod klucz’. ”

Trwałe dziedzictwo Barlowa polega na tym, iż poświęcił on swoje życie przekształcaniu Internetu w 
„świat, do którego wszyscy mogą wejść bez żadnych przywilejów i uprzedzeń wynikających z rasy, 
siły gospodarczej, siły militarnej lub miejsca urodzenia. . . świat, w którym ktokolwiek, niezależnie od 
swojej lokalizacji, może wyrażać swoje przekonania, bez względu na ich możliwy indywidualizm, 
bez obawy, że zostanie zmuszony do milczenia lub dostosowania się. ”

W nadchodzących dniach i tygodniach, będziemy rozmawiać i pisać jeszcze więcej o tym, jaką 
niezwykłą rolę Barlow odegrał w dziedzinie Internetu i całego świata. Ponadto, jak zawsze 
będziemy dalej kontynuować pracę mającą na celu spełnienie jego marzeń.

Źródło: https://www.eff.org/deeplinks/2018/02/john-perry-barlow-internet-pioneer-1947-2018
>> 297464
Zawały serca mogą być zabójcze.
Q

678
Chuck Schumer i Nancy Pelosi Są Podzieleni
Q! UW.yye1fxo 8 lutego 2018 - 12:42:08
Anonimowy 8 lutego 2018 r. - 00:37:48

000a8ac7cf60d506979a00faa73f1f4f3e82ab03125b60bfafc25e22ecd9b458.png
To czysta spekulacja i prawdopodobnie po prostu dopasowywanie elementów, ale…. Z ostatniego 
tweeta trumpa, biorąc pod uwagę tylko pierwsze 3 Litery, pisane dużymi literami, wyszło mi

[[TBA - MIS - MAG - RDB]]

TBA = Zostanie Ogłoszone

MIS = System Informacyjny Zarządzania



Systemy Informacyjne Zarządzania są zazwyczaj zorganizowane wokół funkcjonalnych obszarów 
organizacji. Dowiedzcie się więcej na temat najczęstszych zastosowań Systemów Informacyjnych 
Zarządzania.
MAG = Uczyńmy Amerykę Wielką

RDB = Zarządzanie Relacyjnymi Bazami Danych

RDB to szybki, przenośny system zarządzania relacyjnymi bazami danych, bez żadnych 
arbitralnych ograniczeń poza pamięcią i prędkością procesora, który działa i współpracuje z 
Systemem Operacyjnym UNIX.

=============================================

Czy Q/Prezydent zamierzają użyć MIS do MAG, z komponentami z RDB, czyli zakodowanych 
wycieków do lub z NSA/WIKI, aby wkrótce WSZYSTKO szeroko otworzyć na świat i pokazać nam 
ŚWIATŁO?
>> 297521
Nie.
Ponownie przeczytajcie okruchy dotyczące uległości CS [Chuck Schumer – przyp. tłum.] w WH 
[White House, czyli Biały Dom - przyp. tłum.].
CS i NP [Nancy Pelosi - przyp. tłum.] są podzieleni.
Zbieg okoliczności?
SZTUKA iluzji.
Q

679
Dysponujecie Znacznie Większą Ilością Informacji, Niż Wam Się Wydaje
Q! UW.yye1fxo 8 lutego 2018 - 12:55:33
Dysponujecie znacznie większą ilością informacji, niż wam się wydaje.
ZNACZNIE WIĘKSZĄ!
Przyszłość dowodzi przeszłość.
Wiadomości odblokowują mapę.
=
+
++
+++
CZERWONY PAŹDZIERNIK.
ŻELAZNY ORZEŁ.
[]
Q



680
[] = Obszar Rażenia (Na Celowniku)
Q! UW.yye1fxo 8 lutego 2018 - 1:17:01
Anonimowy 8 lutego 2018 r. - 12:57:55
>> 297686
>> 297709
kwadrat celu wojskowego?
>> 297717
Obszar rażenia.
Q

681  
Chuck Schumer i Nancy Pelosi Są Podzieleni
Q! UW.yye1fxo 8 lutego 2018 - 1:29:09
Anonimowy 8 lutego 2018 r. - 1:25:34
>> 297666
Martha M z Foxa właśnie powiedziała, że Nancy musiała poczuć się zdradzona przez Chucka, gdy 
uległ on w sprawie zamknięcia rządu w związku z DACA [Ustawa o Wstrzymaniu Deportacji 
Nieletnich – przyp. tłum.]!!!
>> 298086
Dziękujemy za odwiedzenie WH [White House, czyli Biały Dom - przyp. tłum.] .
Q

682
Operacja na Żywo w Chinach
Q! UW.yye1fxo 8 lutego 2018 - 1:40:33

BF865568-AABA-4354-A7C6-18… .png
:Widzimy was (na żywo). 
Q

683
Operacja na Żywo w Chinach
Q! UW.yye1fxo 8 lutego 2018 r. - 02:35:08

18454392-100A-4B49-A774-67….png
Przybycie ostatniego gościa.
Q

684
Operacja na Żywo w Chinach
Q! UW.yye1fxo 8 lutego 2018 r. - 02:35:39

784A60C6-B1C0-4DCE-ACE1-A9… .png



685
Operacja na Żywo w Chinach
Q! UW.yye1fxo 8 lutego 2018 - 14:36:15

683C2B19-0FF1-4C01-B33B-3C….png

686
Operacja na Żywo w Chinach
Q! UW.yye1fxo 8 lutego 2018 - 14:36:59

32AD9484-F41A-4806-AD48-6C… .png
2 minuty_g.
Q

687
Operacja na Żywo w Chinach
Q! UW.yye1fxo 8 lutego 2018 r. - 02:45:08

CBFE279C-FAD2-403C-A11C-E… .jpeg
Dobranoc.
Q

688
Operacja na Żywo w Chinach
Q! UW.yye1fxo 8 lutego 2018 r. - 02:50:58
Anonimowy 8 lutego 2018 r. - 2:47:55

ed3fa83e3fa3c04c05b09cc3e495ef058fe5882ba83dd545c7df0cec64a55e3f.png
>> 299164
Obrócony obraz w celu dopasowania do orientacji miniatury.
Coś wystaje z białego poziomego paska, 2 piętra poniżej otwartego okna.
Kamera bezpieczeństwa? Światło? Ciężko powiedzieć. 
>> 299228
Skupcie się na substancji wokół okna.
Przy wejściu…….
Q

689
Informator Uranium One Przerywa Milczenie
Q! UW.yye1fxo 8 lutego 2018 r. - 02:55:18
Anonimowy 8 lutego 2018 r. - 02:48:59
>> 299164
https://twitter.com/seanhannity/status/961415975626330112
@ 2046
Informator FBI w Sprawie Uranium One Przerywa Dziś Milczenie
https://saraacarter.com/fbi-informant-uranium-one-breaks-silence-today/



>> 299248
Co za zbieg okoliczności.
Ponownie przeczytajcie ostatni drop dotyczący U1 [Uranium One – przyp. tłum.]/informatora.
Dlaczego ponownie skoncentrowaliśmy się na tym, skoro zniknęło to już z wiadomości?
Krytyczne myślenie.
Q

690
Marker Czerwonej Linii Roda Rosenteina 
Q! UW.yye1fxo 8 lutego 2018 r. - 02:57:31
Anonimowy 8 lutego 2018 r. - 02:55:21

9ca96684a685b6cf7dbfe19bafd3defd583d7512f748e937a8f15845674f0f1c.jpg

a0d2c1c0f929319030276260442ede847b9c7dac7eb7a88f208f1f68527bca75.jpg
>> 299177
>> 299351
Co za zbieg okoliczności.
Czy wierzycie?
Miejcie wiarę.
ŁOWCY STAJĄ SIĘ OFIARAMI.
Q

691
Operacja na Żywo w Chinach
Q! UW.yye1fxo 8 lutego 2018 - 03:08:09
Anonimowy 8 lutego 2018 r. - 03:01:41
To musi oznaczać, że Chiny w jakiś sposób zrobiły to dla nas/z nami. Q nie transmitowałby tego na 
żywo bez jakiegoś pozwolenia.
>> 299464
Ludzie prosili o aresztowania.
Podałem jeden przykład.
To, że czegoś nie widzicie, nie oznacza, że się nie dzieje.
Zaufajcie naszemu planowi.
Q

692
Operacja na Żywo w Chinach
Q! UW.yye1fxo 8 lutego 2018 - 03:14:45
Anonimowy 8 lutego 2018 r. - 03:09:51
>> 299568
Kochamy Cię Q. Starasz się, aby wszyscy mieli pozytywne nastawienie. Ktoś w tym budynku został 
aresztowany. Drzwi zostały wyłamane (stąd pozostałości). Podmuch spowodował otworzenie się 
okna.
>> 299606
Okno zostało otwarte wcześniej, aby zapobiec uderzeniu podmuchu ciśnienia.



Pomyślcie o danych wywiadowczych.
[Ostatnia dyskusja na ten temat].
Q

693
Rezygnacje Prezesów i Układy Zarządzające Dużymi Firmami Farmaceutycznymi 
Q! UW.yye1fxo 8 lutego 2018 - 03:59:30
Pamiętajcie, że lista rezygnacji musi być aktualizowana.
Jest to bardzo ważne.
Kiedy duże firmy farmaceutyczne zarabiają pieniądze?
Gdy leczą, czy gdy tylko hamują choroby?
Rak/AIDS/itp.
Układy zarządzające tym wszystkim to coś, co nie mieści się w głowie.
Q

694
Lekarstwa na Raka/Inne Choroby Już Istnieją
Q! UW.yye1fxo 8 lutego 2018 - 04:06:12
A co jeśli takie lekarstwa już istnieją?
Co się dzieje z miliardami (publicznych/prywatnych/rządowych pieniędzy) przekazywanymi na 
finansowanie rozwoju takich lekarstw?
Owieczki.
Ci ludzie są naprawdę chorzy!
Q

695
Zabójstwa Najlepszych Badaczy z Dziedziny Medycyny
Q! UW.yye1fxo 8 lutego 2018 - 04:26:50
Ilu najlepszych badaczy z dziedziny medycyny znaleziono martwych w ciągu ostatnich 5 lat?
Dlaczego ten temat jest teraz tak ważny?
Dlaczego amerykański podatnik dopłaca do lekarstwa dla reszty świata?
Q

696
Testy Systemu Powiadamiania Awaryjnego
Q! UW.yye1fxo 8 lutego 2018 r. - 5:19:31
Czy testy systemu powiadamiania awaryjnego były częstsze w ciągu ostatniego miesiąca?
Q

697
Panika w DC 
Q! UW.yye1fxo 8 lutego 2018 - 08:45:43
Panika w DC [Waszyngton – przyp. tłum.].
Możliwości dźwigni zostały wyeliminowane - POTUS uwolniony.
EKSTREMALNY poziom szmerów.
Q



698
Secret Service w Stanie Pełnej Gotowości
Q! UW.yye1fxo 8 lutego 2018 - 08:53:00
USSS [United States Secret Service, czyli Tajna Służba Stanów Zjednoczonych – przyp. tłum.] w 
stanie pełnej gotowości.
Q

699  
Huma Abedin i Lynn de Rothschild
Q! UW.yye1fxo 10 lutego 2018 - 03:06:34
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!
[W przyszłym tygodniu]
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!
Ostrzegaliśmy was.
Jesteście głupi.
Czy możecie spać?
Możemy wam w tym pomóc.
Q

700
Weekend Samobójstw
Q! UW.yye1fxo 10 lutego 2018 - 03:17:44
[W przyszłym tygodniu]
[W przyszłym tygodniu]
[W przyszłym tygodniu]]
Weekend samobójstw?  
Q

701
Mówi Gracz z Top 10 
Q! UW.yye1fxo 10 lutego 2018 - 03:33:30
Gracz z Top 10 [tutaj i teraz].
50.22.218.5
Q 

702
Międzynarodowe Lotnisko Shanghai Pudong
Q! UW.yye1fxo 10 lutego 2018 - 04:49:23

FC8DF5A5-6BB2-4A87-90BF-B4… .png
_tak
POTWIERDZENIE
Bravo-TK_964389&66
Q 
 



703
Modlitwa do JFK
Q! UW.yye1fxo 10 lutego 2018 - 9:33:29
„Spoczywaj w pokoju Panie Prezydencie (JFK [John Fitzgerald Kennedy – przyp. tłum.]), poprzez 
Twoją mądrość i siłę, od czasu twojej tragicznej śmierci, Patrioci rozplanowali, wdrożyli i dzięki łasce 
Bożej, aktywowali promień ŚWIATŁA. Na zawsze zapamiętamy twoje poświęcenie. Obyś spoglądał 
z góry i nadal prowadził nas, gdy zadzwonimy dzwonem WOLNOŚCI i zniszczymy tych, którzy chcą 
poświęcić nasze dzieci, nasz sposób życia i nasz świat. My, NARÓD."
Modlitwa, która jest codziennie odmawiana w OO [Gabinet Owalny – przyp. tłum.].
JFK - Tajne Stowarzyszenia.
Gdzie idzie jeden z nas, idziemy wszyscy.
Q

704
Terminal E5 na Międzynarodowym Lotnisku Shanghai Pudong
Q! UW.yye1fxo 10 lutego 2018 - 9:35:31 AM
[e]

705
Terminal E5 na Międzynarodowym Lotnisku Shanghai Pudong 
Q! UW.yye1fxo 10 lutego 2018 - 09:43:25
[5]

706
Cel Został Namierzony
Q! UW.yye1fxo 10 lutego 2018 - 9:44:25
[-]

707
Terminal E5 na Międzynarodowym Lotnisku Shanghai Pudong
Q! UW.yye1fxo 10 lutego 2018 - 10:00:34

C879615C-3616-402C-B3F6-81… .png

708
Lokalizacja Czarnych [Tajnych – przyp. tłum.] Operacji CIA w Tajlandii
Q! UW.yye1fxo 10 lutego 2018 - 10:10:54

31506F85-476A-4DD6-BDF4-56… .png
Co się dzieje w Azji?
Q



709
Gra w Tajne Komunikaty CIA
Q! UW.yye1fxo 10 lutego 2018 - 11:13:33
Sala Konferencyjna Imienia JFK.
https://www.cia.gov/kids-page/games/break-the-code/code-1.html
Czy wierzycie, że ta strona tak naprawdę jest używana do komunikowania się ze zbuntowanymi 
agentami?
@Snowden
[John]
Zimno?
Q

710
Lokalizacja Czarnych [Tajnych – przyp. tłum.] Operacji CIA w Tajlandii
Q! UW.yye1fxo 10 lutego 2018 - 11:15:01
Lokalizacje czarnych operacji CIA.
Azja.
Żegnajcie.
Q

711
Książę Gapcio – od Króla do Pionka
Q! UW.yye1fxo 10 lutego 2018 - 11:16:54
Dziękujemy, Gapcio.
Od króla do pionka.
Bądźcie czujny.
Q

712
Marker od Prawdy do Władzy
Q! UW.yye1fxo 10 lutego 2018 - 11:23:04
Przestaniecie istnieć.
Od prawdy do władzy.
Jak tam sytuacja w bunkrze?
[14] na żywo
[Witajcie]
[Siłom PEOC [Prezydenckie Awaryjne Centrum Operacji] nie powiodło się]
Q

713
Groźba Q Skierowana do Klownów [CIA – przyp. tłum.]
Q! UW.yye1fxo 10 lutego 2018 - 11:30:58
Foki to wspaniałe stworzenia.
Słyszeliśmy, że szybko łapią swoją ofiarę.
MÓDLCIE SIĘ.
Milczenie jest złotem.



CORONA_OFFLINE_Deac[0000].
Gry SĄ FAJNE!
Q

714
Groźba Q Skierowana do Klownów [CIA – przyp. tłum.]
Q! UW.yye1fxo 10 lutego 2018 - 11:46:19
Zadzieraj z najlepszymi, to skończysz jak reszta.
Ujawniono [2] ściśle tajne operacje klownów.
Pozostały [44].
Czarodzieje i Czarnoksiężnicy.
To co najlepsze, zachowajcie na koniec.
[P]
Q

715
Operacja Klownów [CIA – przyp. tłum.] GlobalLeaks
Q! UW.yye1fxo 10 lutego 2018 - 11:52:02
[3] https://www.globaleaks.org
Q

716
Google i Zarejestrowane Przyszłe Operacje Klownów [CIA – przyp. tłum.]
Q! UW.yye1fxo 10 lutego 2018 - 12:14:17 PM
https://www.google.com/amp/s/www.wired.com/2010/07/exclusive-google-cia/amp/

717
Operacje Klownów w Deep State [Państwo w Państwie – przyp. tłum.]
Q! UW.yye1fxo 10 lutego 2018 - 12:33:36 PM
Publicznie: FBI/DOJ [Departament Sprawiedliwości – przyp. tłum.]/O-WH [Opozycja w Białym Domu 
- przyp. tłum.]/SD [Departament Stanu – przyp. tłum.]
Prywatnie: Klowny Klowny Klowny [CIA – przyp. tłum.]
Rozszerzcie zakres swojego myślenia.
Q

718
Rosyjska Katastrofa Samolotu to Atak na U1/Źródło Akt
Q! UW.yye1fxo 11 lutego 2018 - 17:50:49 PM
71 [187].
[1] jest na celu.
Akta.
U1 [Uranium One – przyp. tłum.]
Czy uwierzylibyście, że źródło [1] zostało użyte dla [2]?
Znajdźcie listę pasażerów.
Dlaczego [187], jeśli miało to miejsce w Rosji?
Brak jurysdykcji.

https://www.google.com/amp/s/www.wired.com/2010/07/exclusive-google-cia/amp/


Myślcie logicznie.
CHORZY LUDZIE!
Q

719
Rosjanin Uwięziony w Bangkoku
Q! UW.yye1fxo 11 lutego 2018 - 17:53:17
Anonimowy 11 lutego 2018 r. - 17:51:51
>> 337096

Już się tym zajmuję, ale o co chodzi z Rosjanami zatrzymanymi w Bangkoku?
>> 337108
Jakie zdjęcie zostało opublikowane?
Klatki są już pełne.
Q

720
Czy Ludzie Wierzą w Zbiegi Okoliczności?
Q! UW.yye1fxo 11 lutego 2018 - 18:04:42 PM
Czy ludzie wierzą, że wszystkie ostatnie rezygnacje, katastrofy samolotów, zmiany tras samolotów, 
aktywacje EMS [Medyczne Służby Ratunkowe – przyp. tłum.]/EBS [System Nadawania 
Alarmowego], przerwy w dostawie energii itp. są po prostu zbiegiem okoliczności?
Dlaczego Sessions [na początku] podkreślał, że dochodzenia/postępowania są utrzymywane w 
poufności?  
Pomyślcie o magii.
Co widzicie…….
Czy naprawdę wierzycie, że nic się nie dzieje?
Ponownie przeczytajcie poprzednie okruchy.
Kto ma władzę?
Dlaczego podkreślono to na samym początku?
Macie już znacznie więcej informacji, niż wam się wydaje. 
Q

721
Rosjanin Aresztowany w Tajlandii
Q! UW.yye1fxo 11 lutego 2018 - 20:36:41
Anonimowy 11 lutego 2018 - 20:06:19

07774d97cdd3cb5ae203e4df3b75122c48af68eb4d5e14fcfeb2a04dc0b52fa0.png
89074
Ogromne podziemne centrum danych?
Q
Henderson w stanie Nevada 
Dlaczego Departament Policji z Henderson oraz DOJ [Departament Sprawiedliwości – przyp. tłum.] 
są zaangażowani w sprawę hakerów z Bangkoku?
>> 338623



Macie już znacznie więcej informacji, niż wam się wydaje.
Przyszłość dowodzi przeszłości.
Q

722
Markery BDT i Johna Perry’ego Barlowa
Q! UW.yye1fxo 11 lutego 2018 - 20:47:56 PM
Pomyślcie o „próbie” związanej z BDT [Bangladeska Taka – przyp. tłum.] w Nowym Jorku i 
Barlowie.
Nie podano dokładnych informacji w celu weryfikacji wiarygodności.
Dlaczego wciąż jesteśmy w tym miejscu, skoro mamy wcześniejszą wiedzę na temat wydarzeń?
Żadnego dochodzenia FBI w tej sprawie?
Brak możliwości zlokalizowania?
Mniej niż 10.
Z kim rozmawiamy?
Co zmieniło się od czasu, gdy CIA zamknęli lokalizację tajnych operacji/od czasu publicznego 
ujawnienia?
Rozszerzcie zakres swojego myślenia.
To nie jest gra.
CZERWONY_PAŹDZIERNIK.
Q

723
Test Bezpieczeństwa Działu
Q! UW.yye1fxo 11 lutego 2018 - 21:20:05 PM
TEST_BEZPIECZEŃSTWA
Q

724
Drop „Łowy Na”
Q! UW.yye1fxo 11 lutego 2018 - 21:23:50
Anonimowy 11 lutego 2018 - 21:13:20
>> 339123
Chciałbym dopytać Cię Q (z najwyższym szacunkiem), czy CZERWONY_PAŹDZIERNIK odnosi się 
do
1) fikcyjna łódź podwodna, której torpeda naprowadziła się z powrotem na siebie i sama się 
zniszczyła
lub
2) [CZERWONY PAŹDZIERNIK] [Красный Oктябрь] to oprogramowanie szpiegowskie wykryte w 
październiku 2012 - styczniu 2013 roku. Było ono stosowane na całym świecie przez okres około 5 
lat, zanim zostało wykryte. Służy do przesyłania różnych informacji, od tajemnic dyplomatycznych 
po dane osobowe, włączając informacje z urządzeń mobilnych. Czerwony Październik został 
określony zaawansowaną kampanią cyberszpiegowską, która była nakierowana na organizacje 
dyplomatyczne, rządowe, naukowe i badawcze na całym świecie.
lub
3) Coś jeszcze innego



>> 339453
Przyszłe wiadomości to uwydatnią.
Uwaga „Łowy Na” została opublikowana.
Szczegóły mają znaczenie.
Q

725
Korea Północna i Korea Południowa Razem na Igrzyskach Olimpijskich
Q! UW.yye1fxo 11 lutego 2018 - 21:37:17
Anonimowy 11 lutego 2018 - 21:25:02

36fc5b2776b2bcc6c9d3257120b80e820596cedf6fe7ecdf019450d50d3ebd05.jpg
NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.] to tajna lokalizacja operacji CIA.
OPERACJA: MKBRD oznacza kontrolę CIA nad Mediami

Kto obecnie GLORYFIKUJE NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.] w mediach na 
przekór Administracji Trumpa?

Czas podjąć działania ofensywne. Zacznijmy robić listę nazwisk wszystkich dziennikarzy, którzy 
promują NK. Nie pozwólmy, aby dłużej chowali się za bannerami.

Zagrajmy w POLOWANIE NA ZŁYCH AGENTÓW
>> 339583  
Zadajcie sobie pytanie, dlaczego NK uczestniczy w tegorocznej Olimpiadzie?
Zadajcie sobie pytanie, dlaczego „siostra” jest z Pencem?
Zadajcie sobie pytanie, jeśli byłbyś kontrolowany, jak mógłbyś się chronić i szukać wyjścia z takiej 
sytuacji?
Zadajcie sobie pytanie, czym jest odwrócenie uwagi?
Zadajcie sobie pytanie, dlaczego Koree zjednoczyły się jako kraj, zamiast standardowego Północ i 
Południe?
Zadajcie sobie pytanie, co wydarzyło się w Azji (odnieście się do zdjęć) tuż przed Olimpiadą?
Zadajcie sobie pytanie, co oznacza UWOLNIONY?
Zadajcie sobie pytanie, czy chcemy WOJNY?
Zadajcie sobie pytanie, kto próbuje rozpętać WOJNĘ?
Zadajcie sobie pytanie, jeśli pocisk zostałby wystrzelony przez złe postaci, jaki byłby cel?
Zadajcie sobie pytanie, co niezwłocznie by rozpoczęło/powinno rozpocząć WOJNĘ?
Zadajcie sobie pytanie, czy OPINIA PUBLICZNA zrozumiałaby następujące oświadczenie: „Złe 
postaci (CIA/byli liderzy USA) zainicjowali wystrzelenie pocisku, aby „zmusić” USA do WOJNY/
konfliktu przeciwko X?”
Bądźcie tymi, za których was uważamy.
Ci, którzy nie potrafią zrozumieć, że nie możemy po prostu rozpocząć aresztowań bez uprzedniego: 
zapewnienia bezpieczeństwa i dobrobytu populacji, zmiany narracji, wyeliminowania odpowiednich 
osób w DC [Waszyngton – przyp. tłum.] poprzez zmuszenie ich do rezygnacji, pokonania  
 
 
 



ISIS/MS13 w celu usunięcia przeszkód, zamrożenia środków w celu wyeliminowania zdolności 
sieciowych wroga, wykończenia COC [Hierarchia Dowodzenia – przyp. tłum.] w celu zapobiegnięcia 
komunikacji/reorganizacji typu góra-dół itp. itp., nie powinni brać udziału w dyskusjach.
Q

726
Wykaz Pasażerów Rozbitego Rosyjskiego Samolotu
Q! UW.yye1fxo 11 lutego 2018 - 21:38:19 PM
Anonimowy 11 lutego 2018 r. - 21:33:24

547239f43104a0a32dfe65734c44412729bfdc62c5c7d269f6c1ec1bc2d1a222.jpg
CZY ON MÓGŁ BYĆ CELEM?
#32???

Vyacheslav Pershukov został wyznaczony na stanowisko specjalnego przedstawiciela ROSATOM 
w międzynarodowych projektach naukowych i technicznych
„Były Zastępca Prezesa ROSATOM, Wiaczesław Pershukov został wyznaczony na stanowisko 
specjalnego przedstawiciela ROSATOM w międzynarodowych projektach naukowych i 
technicznych.
Jego obowiązki będą obejmować: reprezentowanie Rosji w sprawach związanych z 
międzynarodowym, termojądrowym reaktorem eksperymentalnym ITER; utworzenie centrum badań 
nad jonami i antyprotonami w Europie; zorganizowanie międzynarodowego centrum badawczego 
dla rosyjskiego, neutronowego reaktora badawczego chłodzonego sodem – MBIR (jego rosyjski 
akronim).
Będzie także szefem Centrum Rozwoju Technologii Rosatom, które powstaje w Moskiewskim 
Instytucie Fizyki Inżynierskiej (MEPhI). ”
rosatom.ru/en/press-centre/news/vyacheslav-pershukov-has-been-appointed-rosatom-s-special-
representative-for-international-scientifi/
>>339722
Nad CELEM.
Q

727
Ruth Bader Ginsburg
Q! UW.yye1fxo 11 lutego 2018 - 22:12:25
Ruth Bader Ginsburg.
Q

728
Komunikacja Q/Snowden i Marker Od Prawdy Do Władzy
Q! UW.yye1fxo 11 lutego 2018 - 22:16:29 PM
Sygnatura czasu:
@Snowden „Od Prawdy Do Władzy”
Drop „Od Prawdy Do Władzy”
Uczcie się.
Q



729
Komunikacja Q/Snowden i Marker Od Prawdy Do Władzy
Q! UW.yye1fxo 11 lutego 2018 - 10:20:10 PM
Anonimowy 11 lutego 2018 - 22:18:27

b3c27a9a3fd31539d7380749b76ce11c09f3800823f4615e7c1fc64222370477.png
>> 340398
Zespół Q odnosi się do tego retweetu wykonanego przez @Snowden.
>> 340441
>> 325370 Przestaniecie istnieć
Sygnatura czasu.
Uczcie się.
Q

730  
Markery Od Prawdy Do Władzy i John Perry Barlow 
Q! UW.yye1fxo 11 lutego 2018 - 10:33:41 PM 
Anonimowy 11 lutego 2018 - 22:32:12  
>> 340398  
325370
Przestaniecie istnieć.
Od prawdy do władzy.
Jak tam sytuacja w bunkrze?
[14] na żywo
[Witajcie]
[Siłom PEOC [Prezydenckie Awaryjne Centrum Operacji] nie powiodło się]
Q >> 340695
„Od Prawdy Do Władzy” to zbieg okoliczności?
Barlow to zbieg okoliczności?
Uczcie się.
Co jeśli Snowden nadal był Klownem [CIA – przyp. tłum.]?
Dlaczego miałoby to być tak ważne, że on był w Rosji?
UCZCIE SIĘ!!!!
Q

731  
Komunikacja Q/Snowden i Marker Od Prawdy Do Władzy  
Q! UW.yye1fxo 11 lutego 2018 - 10:38:14 PM 
Sygnatura czasu: 
@Snowden „Od Prawdy Do Władzy” 
Drop „Od Prawdy Do Władzy” 
Uczcie się. 
Q 
>> 340441  
>> 325370 Przestaniecie istnieć 



Sygnatura czasu. 
Uczcie się. 
Q 
>> 340695  
„Od Prawdy Do Władzy” to zbieg okoliczności?  
Barlow to zbieg okoliczności?  
Uczcie się. 
Co jeśli Snowden nadal był Klownem [CIA – przyp. tłum.]?  
Dlaczego miałoby to być tak ważne, że on był w Rosji?  
UCZCIE SIĘ!!!! 
Q

732  
John McCain to Zdrajca (Zdjęcie z Liderami ISIS) 
Q! UW.yye1fxo 12 lutego 2018 - 12:42:20  
 
WDSHN_ISIS_TRAITOR_NN.jpg  
Ten, którego imienia nie wypowiadamy, powraca do głównego tematu wiadomości. 
Ciekawe, czy jego tak zwana choroba/stan się teraz zaostrzy. 
„On nie jest bohaterem wojennym”. 
On jest mega milionerem. 
Instytut McCain. 
https://www.mccaininstitute.org/donors/ 
Rothschild/Clintoni/SA[Arabia Saudyjska - przyp. tłum.]/itp. 
[Nie jest to kompletne]. 
https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2016/04/08/john-mccains-claim-he-has-
nothing-to-do-with-the-mccain-institute/?utm_term =.0e635aaf76b1  
https://www.zerohedge.com/news/2017-03-08/mccain-institutes-failure-use-donations-anti-
trafficking-purposes-raises-questions 
Zdefiniujcie pranie pieniędzy. 
Zdefiniujcie słowo „Zdrajca”. 
Świat bez tego człowieka to lepszy świat. 
Q
 
733  
Lot Linii UA z Międzynarodowego Lotniska Shanghai Pudong do Guantanamo Bay  
Q! UW.yye1fxo 12 lutego 2018 - 12:53:03  
Lot linii United Airlines do Guantanamo Bay?  
Jakie stanowisko odprawy lotniczej na PVG [T2] [Terminal 2 Międzynarodowego Lotniska Shanghai 
Pudong ] znajduje się @ [E]?  
Jaka była lokalizacja [E] [zdjęcie opublikowane w innym dziale]?  
Dlaczego ma to znaczenie?  
Q

 
 



734  
Eksperymentalne Lekarstwo ma Zabić Wirusa Grypy 
Q! UW.yye1fxo 12 lutego 2018 r. - 1:30:54  
Anonimowy 12 lutego 2018 - 1:19:46  
>> 342714  
sos 
https://www.wsj.com/articles/experimental-drug-promises-to-kill-the-flu-virus-in-a-day-1518264004  
>> 342747  
Co za zbieg okoliczności. 
Niniejszy dział ma więcej władzy i wpływu, niż jesteście w stanie sobie wyobrazić. 
Q

735  
Wielkie Firmy Farmaceutyczne mają Lekarstwa  
Q! UW.yye1fxo 12 lutego 2018 - 1:38:19  
Anonimowy 12 lutego 2018 - 1:32:20  
>> 342895  
Q, jak długo będziemy musieli czekać na lekarstwa na raka i inne choroby?  
>> 342919  
Szmery wśród tych, którzy to wszystko kontrolują już się rozpoczęły. 
Oni wiedzą, że my wiemy, co oznacza, że opinia publiczna też będzie wiedziała. 
Publikacja przed zatuszowaniem.
Poinformowanie opinii publicznej i upadek. 
Która opcja?  
Q

736  
HA = Huma Abedin 
Q! UW.yye1fxo 12 lutego 2018 - 1:40:16  
Anonimowy 12 lutego 2018 - 1:37:22  
 
51ea7a5a5403a58a4dcc64c3a70ffb0221e50eb553a9db1523e3084a078efb8b.png  
To drugie najkrótsze zdanie w Biblii Q. 
Pierwsze (nadchodzące): Wygraliśmy. 
 
Ha ha ha ha = Huma Abedin?  
 
https: // www.washingtonexaminer.com/fbi-texts-clinton-email-aide-huma-abedin-sought-immunity-
or-would-take-the-5th/article/2648390  
>> 343004  
Podwójne znaczenia są w stanie bardzo dobrze zmylić programy szpiegujące. 
Q

 
 
 



737  
Q Honoruje Weterana  
Q! UW.yye1fxo 12 lutego 2018 - 1:47:06  
Anonimowy 12 lutego 2018 r. - 1:40:54  
>> 342895  
Mam nadzieję, że pewnego dnia Patrioci, Weterani i Anonimowi zyskają szacunek, na który 
zasługujemy. Anonimowi z piechoty morskiej poczuli się zdradzeni przez tych samych ludzi, dla 
których ochrony byliśmy gotowi umrzeć. 
Czułem się zagubiony, dopóki nie pojawiłeś się w październiku. 
 
Dziękuję Ci z głębi mego serca  
>> 343080  
Jesteśmy z tobą, Patrioto. 
Szanujemy Twoją służbę naszemu wspaniałemu krajowi. 
Bez ludzi takich jak ty, świat zostałby utracony. 
Z Bogiem. 
Q

738  
Niektóre Dropy z Danymi Wywiadowczymi Spowodowałyby Cierpienie na Całym Świecie  
Q! UW.yye1fxo 12 lutego 2018 - 1:52:44  
Anonimowy 12 lutego 2018 r. - 1:45:08  
>> 343019  
> Publikacja przed zatuszowaniem. 
> Poinformowanie opinii publicznej i upadek. 
Q, martwi mnie jedna rzecz. jest to nieco z tym związane, ale bardziej powiązane z 60/40. im mniej 
opinia publiczna wie, tym bardziej prawdopodobne jest, że w przyszłości będą fałszywie obwiniali 
niewłaściwe osoby, być może nawet w skali kolejnych pokoleń. warto o tym pamiętać. 
>> 343156  
Zrozumcie jeden prosty fakt - USA są połączone z resztą świata.
Wiedząc o tym, domyślnie musicie zrozumieć, że w przypadku opublikowania pewnych danych 
wywiadowczych, spowodowałoby to masowe/globalne cierpienie.
Podzielamy ideę otwartości i przejrzystości, jednakże bardziej cenimy życie i musimy podejmować 
decyzje bazować decyzje w oparciu o konsekwencje naszych działań i możliwości ograniczenia 
tych konsekwencji. 
Q

739  
Zmęczenie Spowodowane Różnicą Czasu 
Q! UW.yye1fxo 12 lutego 2018 - 1:56:10  
Q! UW.yye1fxo 12 lutego 2018 - 1:52:44  
>> 343156  
Zrozumcie jeden prosty fakt - USA są połączone z resztą świata. 
Wiedząc o tym, domyślnie musicie zrozumieć, że w przypadku opublikowania pewnych danych 
wywiadowczych, spowodowałoby to masowe/globalne cierpienie. 
Podzielamy ideę otwartości i przejrzystości, jednakże bardziej cenimy życie i musimy podejmować 



decyzje bazować decyzje w oparciu o konsekwencje naszych działań i możliwości ograniczenia 
tych konsekwencji. 
Q >> 343304  
Nie doszukujcie się sensu w błędzie pisowni/struktury. 
Jesteśmy w trakcie dużego zmęczenia spowodowanego różnicą czasu/atakiem. 
Q

740  
W GITMO Nie Ma Już Miejsca  
Q! UW.yye1fxo 12 lutego 2018 r. - 02:01:37  
Anonimowy 12 lutego 2018 r. - 1:58:29  
>> 343356  
Nie przejmuję się twoją strukturą zdań. Chcę się tylko dowiedzieć, jak bardzo zapełnione zostanie 
GITMO [Więzienie Guantanamo – przyp. tłum.]?  
>>343395  
Maksymalna pojemność. 
[1] inne więzienie jest już przygotowywane. 
Q

741  
Ginsberg Wkrótce Zostanie Wyeliminowana  
Q! UW.yye1fxo 12 lutego 2018 - 07:22:16  
Anonimowy 12 lutego 2018 r. - 07:05:41  
Fakt, że Q wspominał o Ginsberg, a potem ona wylądowała w CNN jeszcze tego dnia, mówi bardzo 
dużo. Coś musieliśmy przeoczyć. 
>> 346987  
„Zamierzam zostać tutaj dłużej”. 
Wcale nie. 
Q

742  
Mika Brzeziński Urodziła się w Kręgu 
Q! UW.yye1fxo 12 lutego 2018 - 16:01:46  
Wewnętrzny Krąg.
Mika Brzeziński.
Jej przeszłość.
Rodzina/kariery.
McLean, Wirginia.
Era technologii pogorszyła ich zdolność do ukrywania się/kontroli.
Obecnie, większość „rodzi się” w kręgu.
Przeanalizujcie te osoby występujące przed kamerami, które krzyczą najgłośniej.
Ci ludzie są naprawdę głupi.
Koniec jest bliski.
Oczyszczenie mediów/JFK [John Fitzgerald Kennedy – przyp. tłum]. 
Q



743  
Mika Brzeziński Urodziła się w Kręgu 
Q! UW.yye1fxo 12 lutego 2018 - 16:17:30  
Wewnętrzny Krąg. 
Mika Brzeziński. 
Jej przeszłość. 
Rodzina/kariery. 
McLean, Wirginia. 
Era technologii pogorszyła ich zdolność do ukrywania się/kontroli. 
Obecnie, większość „rodzi się” w kręgu. 
Przeanalizujcie te osoby występujące przed kamerami, które krzyczą najgłośniej. 
Ci ludzie są naprawdę głupi. 
Koniec jest bliski. 
Oczyszczenie mediów/JFK [John Fitzgerald Kennedy – przyp. tłum]. 
Q

744  
Nieuczciwi przywódcy USA w Korei Północnej 
Q! UW.yye1fxo 12 lutego 2018 - 16:42:52  
Anonimowy 12 lutego 2018 - 16:40:57  
Zastanawiam się, dlaczego BHO [Barack Hussein Obama – przyp. tłum.] jest przedstawiany jako 
siedzący w krzakach  
 
Uknown.png  
>> 350504  
Znajdźcie powiązanie.
Rozejrzyjcie się.
Jaka jest symbolika?  
Q

745  
Nieuczciwi Przywódcy USA w Korei Północnej 
Q! UW.yye1fxo 12 lutego 2018 - 16:44:24  
Q! UW.yye1fxo 12 lutego 2018 - 16:42:52  
 
cf3df150312daf57e78936f983fbc527f2e058c6b13e40d90607face2f873184.jpg  
>> 350504  
Znajdźcie powiązanie. 
Rozejrzyjcie się. 
Jaka jest symbolika?  
Q >> 350525  
Na czym oni siedzą?  
W idealnym rzędzie?  
Dlaczego?  
Uczcie się. 
Q



746  
Mike Wallace Jest Skorumpowany  
Q! UW.yye1fxo 12 lutego 2018 - 16:47:57  
Anonimowy 12 lutego 2018 - 16:46:03  
>> 350546  
Chris Wallace wygląda na czystego, przynajmniej w zakresie deskryptorów używanych przez Q. 
Teraz sprawdzam Matthewsa  
‘  
>> 350576  
https://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Wallace  
Nie patrzycie wystarczająco blisko. 
Q

747  
Ogrody Niewolników 
Q! UW.yye1fxo 12 lutego 2018 - 17:35:37  
Kwiaty i Ogrody. 
Nauczcie się odczytywać ukrytą symbolikę. https://www.encyclopedia.com/humanities/applied-and-
social-sciences-magazines/slave-gardens
Co symbolizuje „Flower” [Kwiat – przyp. tłum.]?
Co symbolizuje „Deflower” [Defloracja – przyp. tłum.]?  
Q

748  
Ogrody Niewolników 
Q! UW.yye1fxo 12 lutego 2018 - 17:39:11 PM 
Q! UW.yye1fxo 12 lutego 2018 - 17:35:37  
Kwiaty i Ogrody. 
Nauczcie się odczytywać ukrytą symbolikę. https://www.encyclopedia.com/humanities/applied-and-
social-sciences-magazines/slave-gardens 
Co symbolizuje „Flower” [Kwiat – przyp. tłum.]?  
Co symbolizuje „Deflower” [Defloracja – przyp. tłum.]?  
Q >> 351238  
Myślcie o dzieciach. 
Myślcie o niewolnikach. 
Myślcie o owieczkach. 
Q

749  
Kontrola Umysłu Jak z Filmu Matrix  
Q! UW.yye1fxo 12 lutego 2018 - 17:50:26  
Anonimowy 12 lutego 2018 r. - 17:44:06  
kontrolowanie upraw, kontroluje ludzi (owieczki) 
(mogę przesadzać, ale musiałem się tym podzielić) 
>> 351343  
Czy to zbieg okoliczności, że w Matrixie (filmie) hodowano ludzi jak rośliny, wykorzystywano do 



energii i kontrolowano ich umysły?  
Brzmi znajomo?  
Zastanawiam się, skąd twórcy mogli wziąć ten pomysł. 
Teraz na pewno pojawi się znowu etykieta „teorii spiskowej”. 
Im głębiej kopiemy, tym bardziej nierealne to wszystko się staje. 
Koniec tej drogi nie jest dla wszystkich. 
Wybór, czy chcecie mieć wiedzę na ten temat, zależy tylko od was. 
Q

750  
Substancja w Liście Zaadresowanym do Rodziny Trumpa  
Q! UW.yye1fxo 12 lutego 2018 - 21:15:20  
Nasz atak na wielkie firmy farmaceutyczne spowodował, że w dniu dzisiejszym wysłano list z 
ostrzeżeniem. 
Wiadomość została otrzymana. 
Odpowiedź nadchodzi. 
Q

751  
Korea Północna i Iran Zapewniają Ochronę Koterii/Elitom/NWO [Nowy Porządek Świata – 
przyp. tłum.] 
Q! UW.yye1fxo 13 lutego 2018 - 07:56:23  
Operacja Merlin (technologia). 
> Iran  
> NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.] 
Układ z Iranem (finansowanie). 
> Iran  
> NK  
> Komórki T. 
> Łapówki  
Nuklearna NK (mini sukces) (icbm [Międzykontynentalny Pocisk Balistyczny - przyp. tłum.] sukces) 
> Silnik wojenny 
> Ochrona  
Q

752  
Czego Ginsberg Dowiedziała się lub Co Ujawniła Podczas Pobytu w Hanoi w Wietnamie? 
Q! UW.yye1fxo 13 lutego 2018 - 08:42:59  
 
13372080-45DC-4E32-B340-3….jpeg  
Słyszałem, że w Hanoi można się wiele nauczyć.  
Q



753  
Ptaszek w Klatce (GITMO [Więzienie Guantanamo – przyp. tłum.]) Śpiewa  
Q! UW.yye1fxo 13 lutego 2018 - 08:56:38  
Pomyślcie o dropie ze zdjęciem. 
Pomyśl o OPERACJI. 
Pomyślcie o Zjednoczeniu. 
Kiedy ptaszek śpiewa?  
Wszystko ma znaczenie. 
[I] 
Q

754  
Test Bezpieczeństwa Działu 
Q! UW.yye1fxo 13 lutego 2018 r. - 8:59:27  
TEST_BEZPIECZEŃSTWA 
Q

755  
Zespół Wywiadu Wojskowego  
Q! UW.yye1fxo 15 lutego 2018 - 12:06:27  
ZESPÓŁ WYWIADU WOJSKOWEGO 
BATALION WYWIADU WOJSKOWEGO (WYWIAD SYGNAŁÓW STRATEGICZNYCH) 
BRYGADA WYWIADU WOJSKOWEGO (WYWIAD SYGNAŁÓW STRATEGICZNYCH) 
 
OZNACZENIE: _ MILITARY INTELLIGENCE TEAM, [Zespół Wywiadu Wojskowego – przyp. tłum.] 
_ MILITARY INTELLIGENCE BRIGADE (STRAT SIGINT)  
   [Brygada Wywiadu Wojskowego – przyp. tłum.] 
 
                                             32536AA00: _ MI TM (UTAH)(STRAT SIGINT) 
                                             32536AB00: _ MI TM (OCMC)(STRAT SIGINT) 
                                             32536AC00: _ MI TM (DET A)(STRAT SIGINT) 
Q

756  
Ciąg Sekwencji Zabójstw  
Q! UW.yye1fxo 15 lutego 2018 - 12:41:23  
dZ68J_729282D_B^02928xABVtZ 
b7al8920289-sLBTCZA99_jXK 
38201820281028201820484739201837474  
B_1  
B_2  
SEKWENCJA_ZABÓJSTW 
SKY_TAR_ [E_BZ_y] 
[] 
[]PAK[] 
[]-13-[] 



A-9zBT1-033  
„Republika-D” 
„Republika-E” 
„Republika-F” 
„Republika-MILMAR-E” 
INFIL-[2]-OP_TAKE_O_  
WATCH_TOWER_OK 
RED_RED_OK 
RED_CASTLE_OK 
NIGHT_BOX_OK 
SKY_BEAM_OK 
NORTH_TRADE_OK 
MOUNTAIN_DEEP_OK 
COMM_SAT_6_OK 
COMM_SAT_7_OK 
COMM_SAT_8_FALSE 
COMM_SAT_9_OK 
COMM_SAT_SEC_R140_OK 
TELCON_SIG_CONF_C-83028  
ZEBRA_PACIFIC_SIG_COMM_ [GOOD] 
OZNACZENIE KODU: [        _D7_UND<93829] 
AKTYWACJA KODU: [0 0000 018739 7-ZjG] 
Q, DELTA

757  
Ciąg Ataków Samochodowych w UE 
Q! UW.yye1fxo 15 lutego 2018 - 12:59:04  
OSTRZEŻENIE_EU_  
_EU_MOŻLIWY_ATAK_SAMOCHODOWY_ 72  
PAKIET_UDERZENIOWY_B-7V 
OSTRZEŻENIE_UK_IMM_SZMERY_  
XRAY_7  
Q, DELTA

758  
Żółw (Łódź Podwodna) Zatapia Orła (Okręt Flagowy) 
Q! UW.yye1fxo 15 lutego 2018 - 01:01:01  
7 WRZEŚNIA 1776 ROKU

759  
Strzelanina w Szkole Parkland  
Q! UW.yye1fxo 15 lutego 2018 r. - 02:34:20  
Gdzie są tweety od HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.], BC [Bill Clinton - przyp. tłum.], CC 
[Chelsea Clinton - przyp. tłum.], Husseina i innych w sprawie dzisiejszej strzelaniny?  
Wierzycie w ZŁO?  



Nie musicie się martwić, oni wszyscy ZA TO ZAPŁACĄ. 
Q

760  
Podziękowania dla Snowdena za Ujawnienie w Sprawie SecureDrop 
Q! UW.yye1fxo 15 lutego 2018 - 06:25:44  
 
Clown_Comm_Narrative.png  
@Snowden  
Dziękujemy za pokazanie światu, w jaki sposób klowni [CIA – przyp. tłum.] przekazują 
dziennikarzom narrację o 4 rano. 
Ponownie przeczytajcie okruchy dotyczące SecureDrop. 
John Perry Barlow. 
Q

761  
Tweety Clintonów w Sprawie Parkland po Wezwaniu Q  
Q! UW.yye1fxo 15 lutego 2018 - 06:28:42  
Anonimowy 15 lutego 2018 r. - 06:22:48  
>> 381541  
Clintoni nie napisali o tym na twitterze, dopóki Q nie opublikował o tym posta. Sprawdźcie sygnatura 
czasu. 
>> 381564  
Czy to dla was wystarczający dowód?  
Ten dział ma więcej mocy, niż jesteście w stanie sobie wyobrazić. 
Q

762  
Oni ZAWSZE Nas Obserwują  
Q! UW.yye1fxo 15 lutego 2018 - 06:32:21  
Q! UW.yye1fxo 15 lutego 2018 - 06:28:42  
>> 381564  
Czy to dla was wystarczający dowód?  
Ten dział ma więcej mocy, niż jesteście w stanie sobie wyobrazić. 
Q >> 381597  
Oni ZAWSZE nas obserwują. 
Obejrzyjcie wiadomości dotyczące nowych lekarstw [grypa/plotki/kolejne?]. 
Co za zbieg okoliczności. 
Q

 
 
 
 
 
 



763  
Obama Też Dostał List z Białym Proszkiem  
Q! UW.yye1fxo 15 lutego 2018 - 06:38:07  
Q! UW.yye1fxo 15 lutego 2018 - 06:32:21  
>> 381597  
Oni ZAWSZE nas obserwują. 
Obejrzyjcie wiadomości dotyczące nowych lekarstw [grypa/plotki/kolejne?]. 
Co za zbieg okoliczności. 
Q >> 381653  
Czy Hussein otrzymał list z białym proszkiem?  
Co za zbieg okoliczności. 
Wiadomość została otrzymana. 
Odpowiedź nadchodzi. 
Q

764  
Opracujcie Mapę  
Q! UW.yye1fxo 15 lutego 2018 - 06:52:21  
Przegapiacie powiązania. 
Kontynuujcie opracowywanie MAPY. 
MAPA zapewnia KLUCZ. 
KLUCZ rozprzestrzenia PRAWDĘ. 
PRAWDA rozpala ŚWIATŁO. 
ŚWIATŁO ocali LUDZKOŚĆ. 
Przyszłość dowodzie przeszłości. 
Zaufajcie planowi. 
Q

765  
Obserwujcie Znacznik Wody  
Q! UW.yye1fxo 15 lutego 2018 - 07:08:41  
Obserwujcie wodę. 
Q

766  
Sygnatura Apacz = SecureDrop 
Q! UW.yye1fxo 15 lutego 2018 - 07:13:18  
Anonimowy 15 lutego 2018 r. - 07:04:55  
 
b8e0aa8020312908eaf042db5f503442144aeb468f2001628bbfd7349c9538fb.jpeg  
 
b43397be6aa8eb25801a93ed00e5de5df5110c7a63066e633e9d5de0fed2d112.jpeg  
Opublikowałem to tydzień temu, ale nie przyciągnęło to zbyt dużej uwagi. Spójrzcie na Apacza w 
kółku. 
>> 382122  



Świetna robota, Anonimowy. 
Q

767  
Jesteś Silnym Patriotą 
Q! UW.yye1fxo 15 lutego 2018 - 07:27:03  
Anonimowy 15 lutego 2018 r. - 07:11:12  
>> 382161  
Prawie się zabiłem, bo brałem duże ilości heroiny i środków przeciwbólowych. Wtedy Ty się 
pojawiłeś… Zacząłem zdawać sobie sprawę, że mam CEL w życiu! Wytrzeźwiałem dosłownie tylko 
z tego powodu. DZIĘKUJĘ Q. Moja Matka nie widziała mnie trzeźwego od ponad 10 lat. 
JESTEŚMY Z TOBĄ. 
NIE PODDAMY SIĘ. 
-ff 
KOCHAM TO. 
PRZYWRACAMY ŚWIETNOŚĆ REPUBLIKI. 
KAŻDEGO DNIA UDERZAMY. 
KAŻDEGO DNIA WYGRYWAMY. 
WYGRYWAMY. Z DUŻĄ PRZEWAGĄ. 
NIE WIEM JAK CI DZIĘKOWAĆ. 
>> 382197  
Jesteś silnym Patriotą. 
Nie poddawaj się - walcz, walcz, walcz. 
Masz więcej przyjaciół, niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. 
JESTEŚMY ZJEDNOCZENI. 
NIECH BÓG CIĘ BŁOGOSŁAWI, 
Q 

768  
MSM Nie Przepadają za Q  
Q! UW.yye1fxo 15 lutego 2018 - 19:05:39  
Problemy w Newsweeku?  
http://www.newsweek.com/how-storm-biggest-fake-news-story-796725  
Atak przeciwko nam?  
MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.] nie są zadowoleni?  
Etykieta „Teoria Spiskowa”. 
Ponownie przeczytajcie okruchy dotyczące „Teorii Spiskowej”/materiałów MSM. 
Kto będzie następny?  
Oni tutaj są. 
Będą próbować nas zdyskredytować. 
Oni są głupi. 
Angażują w to coraz więcej swoich ludzi. 
„Dowody” są ważne. 
„Dowody” zapewniają nowe możliwości kwestionowania. 
W nadchodzących miesiącach, ten dział będzie się rozpowszechniał i będzie omawiany na 
WSZYSTKICH PLATFORMACH. 



Ważne jest, aby być przygotowanym. 
Pomożemy. 
PRAWDA zawsze wygrywa. 
Q

769  
Materiał Video z Przysięgą na Wierność Sztandarowi  
Q! UW.yye1fxo 15 lutego 2018 - 19:13:32  
https://www.youtube.com/watch?v=52dfJnLkEd4

770  
Snowden Jest Teraz Problemem dla Klownów [CIA – przyp. tłum.] 
Q! UW.yye1fxo 15 lutego 2018 - 20:12:42  
Anonimowy 15 lutego 2018 - 20:01:43  
 
James Dolan. Samobójstwo  
 
Aaron swartz. Samobójstwo  
 
Kevin Paulson. Doniósł na securedrop do organizacji „Freedom of the Press”  
 
Securedrop i „Freedom of the Press” 
 
„Freedom of the Press”. John Barlow/Snowden/assange/John Cusack/Daniel Ellsberg/Glenn 
Greenwald/Laura Poitras 
 
Snowden/Cusack. Kwestie, o których można mówić i te o których nie można mówić 
 
Raport „Pentagon Papers” Daniela Ellsberga  
 
Glenn Greenwald/Snowden The Guardian  
 
Laura Poitras/Snowden. Program. William Binney 
 
 
John Barlow, Wiceprezes firmy Algae Systems zajmującej się oczyszczaniem ścieków  
 
Barlow/Clark burning man  
 
Generał Clark anty-Trump. WestPAC wspiera Clintonów  
 
 
Myślę, że KLUCZEM jest zmiana narracji przez media za pomocą securedrop. Co jest w głównej 
mierze spowodowane Snowdenem 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=52dfJnLkEd4


Najważniejszym pytaniem jest, kto kontroluje Snowdena  
>> 387356  
> James Dolan. Samobójstwo  
> Aaron swartz. Samobójstwo  
> Kevin Paulson. Doniósł na securedrop do organizacji „Freedom of the Press” 
John Perry Barlow - 187 nazwa posta [DROP]. 
@Snowden  
Teraz jesteś dla nich problemem. 
Q

771  
Jack Dorsey to Cywilna Marionetka 
Q! UW.yye1fxo 15 lutego 2018 - 20:28:16  
@Jack 
Cywilna Marionetka. 
Gracz w grze?  
Gra, aby się OBŁOWIĆ. 
Potrzebujesz pomocy, żeby być w stanie zasnąć?  
Jak minęło twoje spotkanie z Pelosi?  
Zaoferowano ci ochronę?  
Lekcja Życia: Bądź mądrzejszy od tych, którzy cię kontrolują. 
T-minus [12:34] 
Q

772  
Kontrola Umysłu MKUltra  
Q! UW.yye1fxo 15 lutego 2018 - 21:02:33  
https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/hearings/95mkultra.pdf 
Przeczytajcie to bardzo uważnie. 
Nieopublikowane [NAJWYŻSZA-KLASA]: 
Możliwość wykorzystywania częstotliwości [sygnał przychodzący]/modyfikacji/kodu/programu przez 
okres „x” [do określenia], aby użyć telefonu komórkowego do „kontrolowania” docelowej osoby. 
OPERACJA przeprowadzona/POCHODZĄCA spoza USA. 
Kontrola SAMOCHODU?  
https://www.youtube.com/watch?v=1Yqa5PUViPo  
Oświadczenie kierowcy?  
Bajeczka?  
Z KAŻDYM OBROTEM KULI ZIEMSKIEJ. 
TO JEST COŚ ZNACZNIE WIĘKSZEGO, NIŻ JESTEŚCIE W STANIE SOBIE WYOBRAZIĆ. 
Q

 
 
 



773  
Kontrola Umysłu MKUltra i Terapia  
Q! UW.yye1fxo 15 lutego 2018 - 21:13:45  
Anonimowy 15 lutego 2018 r. - 21:10:38  
>> 387999  
Park Lincolna - Baza Wojskowa Calgary 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/CIA_activities_in_Canada  
 
Projekt MKULTRA 
 
CIA przekonało Instytut Imienia Allana, aby umożliwił im serię testów kontroli umysłu na dziewięciu 
pacjentach w szkole w Montrealu, w ramach trwającego Projektu MKULTRA. [7] 
 
Eksperymenty postanowiono wyeksportować do Kanady, gdy CIA zwerbowało szkockiego 
psychiatrę Donalda Ewena Camerona, twórcę koncepcji „psychicznego prowadzenia”, którą CIA 
uznała za szczególnie interesującą. Cameron miał nadzieję na skorygowanie schizofrenii poprzez 
usunięcie istniejących wspomnień i przeprogramowanie psychiki. Co tydzień dojeżdżał on z Albany, 
w stanie Nowy Jork do Montrealu i od 1957 do 1964 roku płacono mu 69 000 $ za prowadzenie 
eksperymentów MKULTRA. Oprócz LSD, Cameron eksperymentował również z różnymi lekami 
paraliżującymi, a także z terapią elektrowstrząsów o mocy 30-40 razy większej niż standardowa. 
Jego eksperymenty z „prowadzeniem” psychiki polegały na wprowadzaniu badanych osób w 
śpiączkę wywoływaną przez leki nawet na kilka tygodni (a w jednym przypadku na trzy miesiące), w 
trakcie której odtwarzano pacjentowi różne dźwięki lub proste, powtarzające się zdania w pętli. Jego 
eksperymenty były zwykle przeprowadzane na pacjentach, którzy zgłosili się do instytutu z powodu 
drobnych problemów, takich jak zaburzenia lękowe oraz depresja poporodowa, a z powodu jego 
działań osoby te opuszczały instytut z trwałymi uszczerbkami na zdrowiu [8]. Eksperymenty 
wywoływały u jego ofiar następujące przypadłości: nietrzymanie moczu, amnezja, zapominanie jak 
się mówi, zapominanie własnych rodziców oraz przekonanie, że ich rodzicami są osoby, które ich 
przesłuchiwały. [9] [10] 
 
Gdy w 1986 roku zaczęły wpływać pozwy w tej sprawie, Kanadyjski rząd zaprzeczył, że miał 
jakąkolwiek wiedzę, że Cameron był finansowany przez CIA [11]. 
 
https://www.cbc.ca/fifth/episodes/40-years-of-the-fifth-estate/mk-ultra  
 
https://www.cbc.ca/news/canada/canadian-government-gag-order-mk-ultra-1.4448933  
 
https://www.nytimes.com/1992/11/19/world/canada-will-pay-50-s-test-victims.html  
 
https://coat.ncf.ca/our_magazine/links/issue43/articles/1957_1961_canada.htm 
 
https://www.mcgilldaily.com/2012/09/mk-ultraviolence/ 
>> 388082  
Czy któryś z tych ostatnich [sprawców strzelanin] był w przeszłości poddawany terapii?  
Bądźcie tymi, za których was uważamy. 



Zostaliście wybrani z bardzo konkretnego powodu. 
Q

774  
Kontrola Umysłu MKUltra i Terapia  
Q! UW.yye1fxo 15 lutego 2018 - 21:17:32  
Q! UW.yye1fxo 15 lutego 2018 - 21:13:45  
>> 388082  
Czy któryś z tych ostatnich [sprawców strzelanin] był w przeszłości poddawany terapii?  
Bądźcie tymi, za których was uważamy. 
Zostaliście wybrani z bardzo konkretnego powodu. 
Q>>388119  
Odkrycia muszą mieć POCHODZENIE organiczne. 
Umysł jak u pszczół w ulu. 
Q

775  
3 Zabitych Naukowców, Którzy Badali Mobilne Sygnały do Użytkowników Końcowych 
Q! UW.yye1fxo 15 lutego 2018 - 21:25:24 PM 
Anonimowy 15 lutego 2018 r. - 21:21:31  
>> 388168  
 
Wrzucam trochę więcej informacji, choć nie wiem, czy będą one przydatne. 
 
Telefony komórkowe na początku były analogowe. Przejście na cyfrowe było bardzo stopniowe. 
Sygnały cyfrowe pozwalają na pokonywanie znacznie większej odległości przy znacznie mniejszej 
mocy (stąd możliwość miniaturyzacji telefonów), ze względu na charakter fal prostokątnych 
(cyfrowych). Ponadto, są one bardziej skuteczne w filtrowaniu szumów i zakłóceń. 
 
To nieodzownie oznacza, iż obecne telefony będą obejmowały sygnały fal prostokątnych i bardzo 
niską moc. Gdyby to im wystarczyło, Q by nie istniał. Po prostu uciszyliby go (ich) oraz/lub nas. 
Zatem, one mogą działać w formie wyzwalacza, ale same w sobie nie wystarczą, aby całkowicie 
zaprogramować człowieka. Wydarzenia w Parkland sugerują, że tak naprawdę potrzebna jest 
osoba, która od początku była w dużej mierze predysponowana do postępowania w pożądanym 
kierunku. Nie można po prostu nacisnąć przełącznika, a urodzony pacyfista nagle stanie się 
Rambo. Mów do mnie, Johnny! 
>> 388211  
Jacy [3] naukowcy zostali zabici, którzy badali przekaźnik SATELITARNY sygnałów z telefonów 
komórkowych do użytkowników końcowych?  
Dlaczego badania uznano za TAJNE?  
Uczcie się. 
Q



776  
Cele MKUltra są Podatne na Określone Choroby Psychiczne  
Q! UW.yye1fxo 15 lutego 2018 - 21:30:51  
Anonimowy 15 lutego 2018 r. - 21:27:38  
>> 388273  
Czy wszyscy Anonimowi są bezpieczni?  
>> 388315  
Tak. 
Docelowi pacjenci są predysponowani do określonych chorób psychicznych. 
Docelowi pacjenci są przez pewien czas obserwowani w celu przeanalizowania i przygotowania 
„TERAPII”. 
„TERAPIA” wymaga [x], aby przekształcić umysł w funkcjonalne/programowalne urządzenie. 
Science Fiction?  
Q

777  
Powiązanie MKUltra, Dużych Firm Farmaceutycznych i Komórkowych Firm 
Technologicznych 
Q! UW.yye1fxo 15 lutego 2018 - 21:47:34 PM 
Anonimowy 15 lutego 2018 r. - 21:43:21  
>> 388486  
Projekt MKUltra zakończył się sukcesem i został wdrożony. 
Po prostu nazwa MKUltra nie jest już używana, bo była to tylko nazwa programu w trakcie rozwoju. 
>> 388528  
Dlaczego Duże Firmy Farmaceutyczne są niezbędne?  
Rozszerzcie zakres swojego myślenia poza lekarstwa. 
Pomyślcie o Google [nowy telefon Pixel]. 
Pomyślcie o Apple [vs. Samsung]. 
Dlaczego Blackberry zostało zniszczone?  
Możemy was naprowadzić, ale PRAWDĘ musicie odkryć sami. 
ONI wszystko obserwują. 
WSZYSTKO ARCHIWIZUJCIE OFFLINE. 
Q

778  
Wyprodukowano w Chinach  
Q !UW.yye1fxo 15 Feb 2018 - 10:01:38 PM 
Q !UW.yye1fxo 15 Feb 2018 - 9:47:34 PM 
>>388528  
Dlaczego Duże Firmy Farmaceutyczne są niezbędne?  
Rozszerzcie zakres swojego myślenia poza lekarstwa. 
Pomyślcie o Google [nowy telefon Pixel]. 
Pomyślcie o Apple [vs. Samsung]. 
Dlaczego Blackberry zostało zniszczone?  
Możemy was naprowadzić, ale PRAWDĘ musicie odkryć sami. 
ONI wszystko obserwują. 



WSZYSTKO ARCHIWIZUJCIE OFFLINE. 
Q>>388588  
Dlaczego wszystko „tak naprawdę” jest produkowane w Chinach?  
Kwestia oszczędności i kosztów?  
Dlaczego POTUS koncentruje się na SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.]/CHINACH/ROSJI?  
DLACZEGO???????????  
DLACZEGO ROSJA JEST WYKORZYSTYWANA PRZECIWKO POTUSOWI?  
DLACZEGO ROSJA?  
JAKIE SZKODY ROSJA MOŻE WYRZĄDZIĆ DEMOKRATOM?  
JAKIE SZKODY CHINY MOGĄ WYRZĄDZIĆ DEMOKRATOM?  
A IRAN?  
A NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.]?  
DLACZEGO HUSSEIN PODRÓŻUJE  DO TYCH SAMYCH MIEJSC PRZED/PO 
ZAGRANICZNYCH WYJAZDACH POTUSA?  
UŻYJCIE LOGIKI. 
DLACZEGO POTUS KONCENTRUJE SIĘ NA PRZYWRÓCENIU PRODUKCJI DO NASZEGO 
KRAJU?  
STANOWISKA PRACY?  
BEZPIECZEŃSTWO?  
KONTROLA?  
PRAWDZIWA KONTROLA?  
KOMU MOŻECIE ZAUFAĆ?  
ŚWIAT NIE JEST TAKI, JAKIM GO WIDZISZ. 
ZAUFAJCIE PLANOWI. 
WYGRYWAMY. 
ARESZTOWANIA W KOŃCU NADEJDĄ. 
LOGIKA POWINNA WAM ODPOWIEDZIEĆ, DLACZEGO MOŻE TO NASTĄPIĆ DOPIERO PO 
INNYCH WYDARZENIACH. 
UCZCIE SIĘ I ROZPOWSZECHNIAJCIE. 
NAZBIERAJCIE DOWODY. 
ZAPEWNILIŚMY WIELE DOWODÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA UZNAĆ ZA ZBIEGI 
OKOLICZNOŚCI. 
TO WSZYSTKO ZOSTAŁO WDROŻONE Z KONKRETNEGO POWODU. 
OTRZYMACIE WIĘCEJ INFORMACJI. 
BEZPOŚREDNIE POTWIERDZENIE NADEJDZIE. 
NIE MOŻE JEDNAK NADEJŚĆ JUŻ TERAZ. 
WSZYSTKO ZOSTAŁOBY UTRACONE. 
PRZEKAZ NIE JEST GOTOWY. 
JESTEŚCIE CZĘŚCIĄ ARMII. 
LICZYMY NA WAS. 
DLA BOGA I DLA KRAJU. 
GDZIE IDZIE JEDEN Z NAS, IDZIEMY WSZYSCY. 
UWAŻAJCIE NA SIEBIE W TYM TYGODNIU. 
Q



779  
Senator Warren i Korupcja w Agencji Ochrony Konsumentów  
Q! UW.yye1fxo 15 lutego 2018 - 10:09:29 PM 
Q! UW.yye1fxo 15 lutego 2018 - 10:01:38 PM 
>> 388588  
Dlaczego wszystko „tak naprawdę” jest produkowane w Chinach?  
Kwestia oszczędności i kosztów?  
Dlaczego POTUS koncentruje się na SA [Arabia Saudyjska - przyp. tłum.]/CHINACH/ROSJI?  
DLACZEGO???????????  
DLACZEGO ROSJA JEST WYKORZYSTYWANA PRZECIWKO POTUSOWI?  
DLACZEGO ROSJA?  
JAKIE SZKODY ROSJA MOŻE WYRZĄDZIĆ DEMOKRATOM?  
JAKIE SZKODY CHINY MOGĄ WYRZĄDZIĆ DEMOKRATOM?  
A IRAN?  
A NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.]?  
DLACZEGO HUSSEIN PODRÓŻUJE  DO TYCH SAMYCH MIEJSC PRZED/PO 
ZAGRANICZNYCH WYJAZDACH POTUSA?  
UŻYJCIE LOGIKI. 
DLACZEGO POTUS KONCENTRUJE SIĘ NA PRZYWRÓCENIU PRODUKCJI DO NASZEGO 
KRAJU?  
STANOWISKA PRACY?  
BEZPIECZEŃSTWO?  
KONTROLA?  
PRAWDZIWA KONTROLA?  
KOMU MOŻECIE ZAUFAĆ?  
ŚWIAT NIE JEST TAKI, JAKIM GO WIDZISZ. 
ZAUFAJCIE PLANOWI. 
WYGRYWAMY. 
ARESZTOWANIA W KOŃCU NADEJDĄ. 
LOGIKA POWINNA WAM ODPOWIEDZIEĆ, DLACZEGO MOŻE TO NASTĄPIĆ DOPIERO PO 
INNYCH WYDARZENIACH. 
UCZCIE SIĘ I ROZPOWSZECHNIAJCIE. 
NAZBIERAJCIE DOWODY. 
ZAPEWNILIŚMY WIELE DOWODÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA UZNAĆ ZA ZBIEGI 
OKOLICZNOŚCI. 
TO WSZYSTKO ZOSTAŁO WDROŻONE Z KONKRETNEGO POWODU. 
OTRZYMACIE WIĘCEJ INFORMACJI. 
BEZPOŚREDNIE POTWIERDZENIE NADEJDZIE. 
NIE MOŻE JEDNAK NADEJŚĆ JUŻ TERAZ. 
WSZYSTKO ZOSTAŁOBY UTRACONE. 
PRZEKAZ NIE JEST GOTOWY. 
JESTEŚCIE CZĘŚCIĄ ARMII. 
LICZYMY NA WAS. 
DLA BOGA I DLA KRAJU. 
GDZIE IDZIE JEDEN Z NAS, IDZIEMY WSZYSCY. 
UWAŻAJCIE NA SIEBIE W TYM TYGODNIU. 



Q>>388822  
Agencja Ochrony Konsumentów. 
Senator Warren. 
KORUPCJA/INFILTRACJA/FUNDUSZ ŁAPÓWKARSKI. 
#Żegnaj#  
Q

780  
Rozporządzenie Wykonawcze Mające Przeciwdziałać Oszustwom Wyborczym  
Q! UW.yye1fxo 16 lutego 2018 - 11:58:54 PM 
„W tym akcie oskarżenia nie ma zarzutu, że jakikolwiek Amerykanin był świadomym uczestnikiem 
tej nielegalnej działalności”, powiedział Rosenstein. „W akcie oskarżenia nie ma zarzutu, że 
przedmiotowe działania zmieniły wynik wyborów w 2016 roku” 
 
Przyszłość dowodzi przeszłości: 
 
Starając się zachować rzetelność wszystkich wyborów w USA, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Stanów Zjednoczonych, po szeroko zakrojonym śledztwie w wybranych hrabstwach („próbka”), 
DHS [Departament Bezpieczeństwa Krajowego – przyp. tłum.] doszedł do wniosku, że choć 
rosyjskie podmioty (które zgodnie z zarysem śledztwa Prokuratora Specjalnego Muellera były 
współwinne próby ingerencji w wybory prezydenckie z 2016 roku) nie miały bezpośredniego 
wpływu, ani powiązań w zakresie wyniku wyborów prezydenckich, jak i również żadna osoba 
(osoby) z USA świadomie nie brała udziału w takiej próbie sabotażu w odniesieniu do śledztwa 
rosyjskiego, amerykańskiego i innych zagranicznych podmiotów (zgodnie z dalszym opisem w DHS 
[XXXX]), działających bez porozumienia z rosyjskimi agentami, wielokrotnie dokonywano 
skutecznych prób ingerowania w wybory prezydenckie w 2016 r., wybory do senatu w [x, y, z], 
wybory [x], w których policzono kilka milionów nielegalnych kart do głosowania nierezydentów 
(„nieprawidłowości”) oraz w których legalne karty do głosowania zostały niewłaściwie zestawione 
oraz/lub celowo niewłaściwie potraktowane. Uważamy, że niniejsze działania były skoordynowanym 
atakiem na demokrację naszego kraju. 
 
DHS przedstawi raport końcowy do WH [White House, czyli Biały Dom - przyp. tłum.]/DOJ 
[Departament Sprawiedliwości – przyp. tłum.]/innym agencjom stanowym i lokalnym, który będzie 
opisywał nasze ustalenia już [  ] marca 2018 roku. Chociaż niniejszy raport obejmuje jedynie próbkę 
z dwudziestu dwóch (22) hrabstw w całych Stanach Zjednoczonych, na podstawie dostarczonych 
dowodów zdecydowanie zaleca się, aby zlecone zostało dochodzenie w całym kraju, zgodnie z 
zalecanymi wytycznymi US50-EIC, określonymi w Sekcji VII raportu końcowego. Ponadto, w 
oparciu o nasze wstępne ustalenia, zalecamy niezwłoczne przyjęcie punktu 8(E)(F)(G)(H) w celu 
zwalczania źródeł i metod, które są obecnie stosowane w …………………………. 
 
Pozostałą część niniejszej strony celowo pozostawiono pustą.



781  
Zdjęcie Palmy Kanaryjskiej (Ktoś Śpiewa Jak Kanarek) 
Q! UW.yye1fxo 17 lutego 2018 - 12:19:27  
 
Just_Waiting.png

782  
Spisek CIA Nakierowany Na Rozbrojenie Amerykanów 
Q! UW.yye1fxo 17 lutego 2018 - 1:53:19  
Anonimowy 17 lutego 2018 r. - 1:19:07  
 
d5cab00252cd9caad0aeeb459a7d92cef9329f208d8b5b920fa5e26dfd0135dc.png  
>> 388822  
 
Q, Anonimowi, śledzę dropy od pierwszego dnia, jednakże pierwszy raz słyszę o książce Billa 
Coopera pt. „Zobaczyłem, Oto Koń Płowy” z 1991 roku. Opisuje ona klowny [CIA – przyp. tłum.] 
próbujące wykorzystać strzelaniny w szkołach w celu rozbrojenia obywateli. 
 
Jak dla mnie to wygląda to wiarygodnie, a niektóre cytaty są zdumiewające. Co wy o tym myślicie?  
 
Zobaczyłem, Oto Koń Płowy - Milton William (Bill) Cooper, 1991  
https://a.co/0IZY9ra  
 
„Bill Cooper, były członek Zespołu Wywiadu Marynarki Wojennej USA, ujawnia informacje, które 
pozostają ukryte przed opinią publiczną. Te informacje są przechowywane w tajnych aktach 
rządowych od lat 40. XX wieku. Jego czytelnicy poznają prawdę w takich sprawach jak zabójstwo 
Johna F. Kennedy'ego, wojna z narkotykami, tajny rząd i UFO. Bill jest świadomym, racjonalnym i 
charyzmatyczny mówcą, którego celem jest informowanie i wzmacnianie swoich czytelników. W 
trakcie lektury nie da się usiedzieć w jednym miejscu. Jego prezentacja oraz zapewniane informacje 
wykraczają poza partyjne sympatie, ponieważ autor wyraźnie porusza wszystkie ważne kwestie w 
sposób, który ma uderzający wpływ na odbiorców z całego spektrum środowisk i zainteresowań. Bill 
Cooper rozmawiał z wieloma grupami w całych Stanach Zjednoczonych i regularnie pojawiał się w 
wielu programach radiowych i telewizyjnych. W 1988 roku, Bill zdecydował się o wszystkim 
opowiedzieć ze względu na wydarzenia, które miały miejsce na całym świecie, wydarzenia, których 
plany Bill widział już na początku lat 70. Bill prawidłowo przewidział obalenie Żelaznej Kurtyny, 
upadek Muru Berlińskiego oraz inwazję na Panamę. Wszystkie przewidywania Billa zostały 
zarejestrowane znacznie wcześniej, niż dane wydarzenia miały miejsce. Bill nie jest medium. Jego 
informacje pochodzą ze ściśle tajnych dokumentów, z którymi miał okazję się zapoznać podczas 
swojej pracy z Zespołem Wywiadu Briefingowego oraz w trakcie siedemnastu lat własnych badań. ” 
>> 402088  
ISTOTNE! 
Q



783  
Spoczywaj w Pokoju JFK – Odniesiemy Sukces  
Q! UW.yye1fxo 17 lutego 2018 r. - 02:05:17  
Agencja Klownów [CIA – przyp. tłum.]>No Such Agency [alternatywne rozwinięcie skrótu NSA, czyli 
Nie Ma Takiej Agencji – przyp. tłum.]. 
Spoczywaj w Pokoju JFK [John Fitzgerald Kennedy – przyp. tłum] - odniesiemy sukces. 
Piramida się zawali. 
Pomyślcie o łusce. 
Q

784  
Ciąg Ataków Samochodowych w UE  
Q! UW.yye1fxo 17 lutego 2018 - 02:26:57  
 
NSA_KAMERA_RUCHUDROGOWEGO _LONDON2847.png  
[UK] - Bądźcie czujni. 
Q

785  
Ciąg Ataków Samochodowych w UE  
Q! UW.yye1fxo 17 lutego 2018 - 02:35:54  
OSTRZEŻENIE_UK_  
_LONDYN_MOŻLIWY_ATAK_SAMOCHODOWY_ 24  
OSTRZEŻENIE_UK_IMM_SZMERY_  
XRAY_7  
SZMERY^^^^^^^^  
Q, DELTA

786  
Brak Śledztwa w Sprawie Obamy Wysyłającego 1,7 Miliarda $ w GOTÓWCE do Iranu 
Q! UW.yye1fxo 18 lutego 2018 - 10:07:46 PM 
„Nie mogę zapomnieć o fakcie, że Obama mógł sobie wysłać 1,7 Miliarda Dolarów w GOTÓWCE 
do Iranu i nikt w Kongresie, FBI, czy też Departamencie Sprawiedliwości nie wszczął w tej sprawie 
śledztwa!” 
Ponownie przeczytajcie okruchy. 
Z jakiego powodu jest to ponownie przywoływane?  
Każdy publikowany tweet i okruch ma swój cel. 
Podążajcie śladem pieniędzy. 
Przyszłość dowodzi przeszłości. 
Wielkie Przebudzenie. 
NIE MA UCIECZKI. 
ŻADNYCH UKŁADÓW. 
ZAUFAJCIE PLANOWI. 
MIŁEJ NIEDZIELI. 
Q



787  
Sessions i Wray są Godni Zaufania  
Q! UW.yye1fxo 18 lutego 2018 - 11:49:07 PM 
SESSIONS JEST GODNY ZAUFANIA. 
WRAY JEST GODNY ZAUFANIA. 
2018 BĘDZIE CHWALEBNY. 
Q

788  
Hillary Clinton Powinna Siedzieć w Więzieniu 
Q! UW.yye1fxo 19 lutego 2018 - 12:07:02  
 
DonaldTrumpTweet.jpg  
Myśli [obecnego] Prezydenta Stanów Zjednoczonych. 
Q
 
789  
Gannett w McLean, w Stanie Wirginia  
Q! UW.yye1fxo 19 lutego 2018 - 1:48:01  
Anonimowy 19 lutego 2018 r. - 1:45:15  
 
0ac9f1a7bcac881a89f7b4004f20fffe82791d30e8f9a2704aeb28241820afc5.png  
>> 422568  
o kurwa! ta strona mówi, że to jest sponsorowane przez billa gatesa  
pierdolone GOOGLE 
EPIC (?) wygląda jak to rosyjskie coś z Gannettem i sygnaturą sosu orzechowego, do czego nasi 
się  dokopali  
>> 422606  
Gannett również znajduje się w McLean, w stanie Wirginia. 
Zbieg okoliczności?  
To tylko wierzchołek góry lodowej.  
Q
 
790  
Gdzie Jest Snowden? 
Q! UW.yye1fxo 19 lutego 2018 r. - 02:41:03  
@SNOWDEN  
GDZIE JESTEŚ?  
NIE W ROSJI. 
[OCZY SZEROKO OTWARTE] 
JESTEŚ TERAZ PROBLEMEM. 
POMAGASZ @JACK?  
PROJEKT GŁĘBOKISENv2 [A]]. 
NIGDY NIE ZAPOMNIMY. 
MISJA ES [Eric Schmidt – przyp. tłum.] ZAKOŃCZYŁA SIĘ NIEPOWODZENIEM. 
GDZIE JEST ES?  



JOHN PERRY BARLOW. 
ZDEFINIUJCIE KONIEC?  
NADCHODZI DZIEŃ ROZLICZENIA. 
JOHN 3:16  
Q

791  
Marker Ochrony POTUSa (Donald J. Trump ur. 14 Czerwca 1946 roku) 
Q! UW.yye1fxo 19 lutego 2018 r. - 02:57:51  
„Jako, że ja znam plany, które dla was przygotowałem,” oświadcza Pan, „plany waszego 
prosperowania, a nie szkody, plany zapewniające wam nadzieję i przyszłość.” 
:Chronić 6/14-46  
:Chronić 6/14-46  
Q +

792  
Marker Ochrony POTUSa  
Q! UW.yye1fxo 19 lutego 2018 - 03:07:39  
ODEBRANE. 
POTWIERDZONE. 
DOBRE. 
Q

793  
Marker Ochrony POTUSa  
Q! UW.yye1fxo 19 lutego 2018 - 03:11:55  
IDŹCIE Z BOGIEM. 
ZEGAR ZOSTAŁ AKTYWOWANY. 
Q
 
794  
Marker Ochrony POTUSa  
Q! UW.yye1fxo 19 lutego 2018 - 03:14:27  
ZATWIERDZONO CZYSTE DZIAŁANIE. 
NAJWYŻSZY ORGAN WŁADZY.

795  
Marker Ochrony POTUSa  
Q! UW.yye1fxo 19 lutego 2018 - 03:15:07  
DLA BOGA I DLA KRAJU.



796  
Marker Ochrony POTUSa  
Q! UW.yye1fxo 19 lutego 2018 r. - 03:20:01  
 
FREEDOM_.png  
DLA BOGA I DLA KRAJU.

797  
Marker POTUS Faza 2  
Q! UW.yye1fxo 21 lutego 2018 - 07:44:40  
Bądźcie czujni. 
Wszystko ma znaczenie lub konkretny cel. 
@Jack – robisz się nerwowy?  
Faza [2]. 
Q

798  
Marker Ochrony POTUSa  
Q! UW.yye1fxo 21 lutego 2018 - 07:51:08  
Pistolet znaleziony przez USSS [United States Secret Service, czyli Tajna Służba Stanów 
Zjednoczonych – przyp. tłum.] stanowił informację przechwyconą przez nas. 
To nie jest gra. 
Kod ochrony został uruchomiony. 
Zakodowane sygnały są wyraźne. 
Przesuwamy harmonogram. 
Q

799  
Jack Dorsey Nie Może Spać (Głęboki Sen v2) 
Q! UW.yye1fxo 21 lutego 2018 - 07:58:12  
Anonimowy 21 lutego 2018 r. - 07:52:28  
 
3ad55544164e097a9ed21765fe8f4d501b1f8e1084658ae8559facc83698747a.png  
 
487a6d821599c9bb70a5bbd9cd079326e2f6c55ba7f600836468b922a76513c8.png  
 
4604ee0427c2d9e4422de545111c3537b093bb592cfecbc6d64b1a08ca8b366b.png  
GŁĘBOKI SEN = TWITTER  
>> 448410  
Istotny post. 
@Jack myślał, że jest chroniony. 
Nie można spać od czasu dropa. 
Zlecono zadanie [3] polegające na ograniczaniu i stopniowym usuwaniu followersów. 
Zbieg okoliczności?  
W DC [Waszyngton – przyp. tłum.] robi się GORĄCO. 
Brak snu. 



Bądźcie czujni. 
Q

800  
Marker Ochrony POTUSa  
Q! UW.yye1fxo 21 lutego 2018 - 08:02:49  
Anonimowy 21 lutego 2018 r. - 07:57:06  
>> 448399  
: Chronić 6/14-46 przed #788  
>> 448451  
Zbieg okoliczności?  
Q

801  
Cybernetyczna Grupa Zadaniowa USA  
Q! UW.yye1fxo 21 lutego 2018 - 08:11:10  
AG [Attorney General, czyli Prokurator Generalny - przyp. tłum.] Sessions. 
Cybernetyczna grupa zadaniowa USA. 
To bardzo ważne. 
Q

802  
Patriota vs Zdrajca  
Q! UW.yye1fxo 22 lutego 2018 - 02:20:23  
 
[2] .png 
[2] 
Patriota  
1. osoba, która kocha, wspiera i broni swojego kraju oraz jego interesów z prawdziwym oddaniem. 
2. osoba, która uważa się za obrońcę, zwłaszcza praw poszczególnych ludzi, przed domniemaną 
ingerencją rządu federalnego. 
Zdrajca  
1. osoba, która zdradza inną osobę, ideę lub jakiekolwiek zaufanie. 
2. osoba, która dokonuje aktu zdrady poprzez zdradzenie swojego kraju. 
Q

803  
Ciąg/Marker POTUS Nas Słyszy  
Q! UW.yye1fxo 22 lutego 2018 r. - 02:34:05  
TEST_BEZPIECZEŃSTWA_1_  
TEST_BEZPIECZEŃSTWA _2_  
TEST_BEZPIECZEŃSTWA _3_  
TEST_BEZPIECZEŃSTWA _4_  
TEST_BEZPIECZEŃSTWA _5_  
[URZĄDZENIE_1_X] 
[AKCJA_BEZPIECZNA_KOMUNIKACJA] 



[SYGNATURA_5: 5_ODCZYT] 
[                                                          ] 
Q 
SAT_SEC_1_X_GOOD  
SAT_REC_GOOD  
SAT_RELAY_GOOD  
SAT_PING_GOOD  
SAT_SIG_GOOD  
SAT_LINE_GOOD  
SAT_HOLD_CONF 
HOLD_NOW_CONF  
SAT_HOLD_DED_1_X_YES 
SAT_HOLD_DED_1_X_CONF_60D  
SAT_HOLD_DED_OPT_60D+ 
AUTH_HOLD_REL_GOOD

804  
Ciąg/Marker POTUS Nas Słyszy  
Q! UW.yye1fxo 22 lutego 2018 r. - 02:49:10  
POTWIERDZENIE DELTA [6]. 
KOMUNIKACJA PRAWIDŁOWA. 
STAN OPERACYJNY. 
Q

805  
Dokumenty Dotyczące Dziennikarzy Wykorzystywanych Przez CIA 
Q! UW.yye1fxo 22 lutego 2018 r. - 06:47:02  
https://www.archives.gov/files/research/jfk/releases/docid-32403785.pdf 
https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/hearings/ciasuseofjournal00unit.pdf 
Dlaczego powyższe [publicznie odtajnione dokumenty] są tak bardzo chronione?  
Q
806  
Dokumenty Dotyczące Dziennikarzy Wykorzystywanych Przez CIA  
Q! UW.yye1fxo 22 lutego 2018 r. - 06:53:06  
Q! UW.yye1fxo 22 lutego 2018 r. - 06:47:02  
https://www.archives.gov/files/research/jfk/releases/docid-32403785.pdf 
https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/hearings/ciasuseofjournal00unit.pdf 
Dlaczego powyższe [publicznie odtajnione dokumenty] są tak bardzo chronione?  
Q >> 458430  
Przewińcie sobie obydwa dokumenty. 
Q



807  
Ciąg/Marker POTUS Nas Słyszy  
Q! UW.yye1fxo 23 lutego 2018 - 14:47:30  
Anonimowy 23 lutego 2018 - 02:01:48  
 
d3e8623e9d68f2d12713b3a91aa1c8d2bfdf1b6cfc8584b9929e9882d5cbee80.png  
 
c439c4779373355293a23db17cf5da79997eb6ec9829df6553f10a5920d127fa.jpg  
>> 462038  
 
Wypełniamy puste pola. 
 
On nas słyszy. 
 
Wstawiamy tam określone elementy i w ten sposób pokazujemy, że rozumiemy jak to działa. 
 
W zależności od tego, co będzie konsensusem w dziale, zostanie to wprowadzone. 
>> 465258  
Uczycie się naszej komunikacji. 
Q

808  
Ciąg/Marker POTUS Nas Słyszy  
Q! UW.yye1fxo 23 lutego 2018 r. - 02:54:38  
Anonimowy 23 lutego 2018 - 02:53:18  
>> 465696  
Miło cię znowu tutaj widzieć Q! To potwierdzenie sprawiło, że czuję się wspaniałe! Wy i POTUS 
jesteście NIESAMOWICI! 
Jeszcze raz dziękuję za to oraz za wszystko, co wy @Q i wszyscy inny anonimowi dla nas robicie! 
Jestem wdzięczny! 
>> 465779  
Czy policzyliście spacje w tweecie i odnieśliście to do pozostawionych tutaj spacji, aby dopasować 
znaczenie?  
Q

809  
Hillary Sprzedała Aktywa CIA w Chinach 
Q! UW.yye1fxo 23 lutego 2018 r. - 03:05:01  
Klowni [CIA – przyp. tłum.] zostali ujawnieni w Chinach/innych krajach. 
2010.  
[187] 
Sprzedane informacje wywiadowcze?  
Otwarty serwer HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.]?  
[Brakujące e-maile] 
[Firma CrowdStrike] 
Dostęp został przyznany. 



Zdrada. 
To tylko wierzchołek góry lodowej. 
Zostanie to upublicznione [już wkrótce]. 
Q

810  
Kadra Średniego Poziomu w CIA Dowie się o Zdradzie Hillary  
Q! UW.yye1fxo 23 lutego 2018 - 03:13:11  
Anonimowy 23 lutego 2018 - 03:06:07  
>> 465919  
Zdrajczyni SPRZEDAŁA SAP [Programy Specjalnego Dostępu – przyp. tłum.]! 
>> 465930  
Jak można podać do informacji coś tak wielkiego?  
Co się stanie, gdy Patrioci niskiego/średniego/wysokiego (nieskorumpowani) szczebla dowiedzą 
się, że zostali sprzedani?  
Co się wtedy stanie?  
Kto czeka z otwartymi ramionami i planem reorganizacji w ramach jednego podmiotu, z 
bezpośrednim NADZOREM prowadzonym przez zaufanych Patriotów?  
Kim są zaufani Patrioci, którzy rozumieją jak należy zbierać dane wywiadowcze?  
Q

811  
Czarne Charaktery Powinny się Zacząć Bać  
Q! UW.yye1fxo 23 lutego 2018 - 03:18:09  
Q! UW.yye1fxo 23 lutego 2018 - 03:13:11  
>> 465930  
Jak można podać do informacji coś tak wielkiego?  
Co się stanie, gdy Patrioci niskiego/średniego/wysokiego (nieskorumpowani) szczebla dowiedzą 
się, że zostali sprzedani?  
Co się wtedy stanie?  
Kto czeka z otwartymi ramionami i planem reorganizacji w ramach jednego podmiotu, z 
bezpośrednim NADZOREM prowadzonym przez zaufanych Patriotów?  
Kim są zaufani Patrioci, którzy rozumieją jak należy zbierać dane wywiadowcze?  
Q >> 466048  
Do tych, którzy nas obserwują - to powinno was wystraszyć. 
To WŁADZA, od której zależy wasze przetrwanie. 
Pieniądze są bezwartościowe bez tych, którzy wam służą. 
WH [White House, czyli Biały Dom - przyp. tłum.] / Wojsko / Patrioci. 
Gotowi do gry?  
Q



812  
Oni Chcą Żebyście Byli PODZIELENI 
Q! UW.yye1fxo 23 lutego 2018 - 03:26:30  
Oni chcą żebyście byli PODZIELENI. 
Jak niektórzy mogą być aż tak ślepi?  
Pomóżcie nam ich obudzić. 
Udało nam się sięgnąć około 20 milionów. 
Kwestionujcie wszystko. 
Opowiadajcie dalej. 
Wstańcie. 
Walczcie walczcie walczcie. 
W jaki sposób oni kontrolują dzieci?  
Co uniemożliwia dziecku ujawnienie prawdy?  
Q

813  
Strzelanina w Szkole w Parkland to Tylko Film  
Q! UW.yye1fxo 23 lutego 2018 - 03:39:44  
Ludzie zabijają ludzi. 
Oglądacie film. 
Oni chcą żebyście byli SŁABI.  
NIEWOLNICY. 
OWIECZKI. 
ODWRÓCENIE UWAGI. 
Q

814  
Powiązanie Obamy z Hezbollah  
Q! UW.yye1fxo 23 lutego 2018 - 17:03:47  
Anonimowy 23 lutego 2018 - 16:52:00  
 
4dad122db6f233348664d9ba291e751de0bf23822fca3cbcef2c6a15674f3725.png  
 
153dc8c59088ff9278b119e0056bdf2a880e46faa5a385e34b36f88aa6243bb7.jpg  
jestem całkiem pewny, że znaleźliśmy powiązanie z Hezbollah…. 
 
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.justice.gov/usao/nj/Press/files/
pdffiles/2015/
El%2520Amir%252C%2520Medhat%2520Indictment.pdf&ved=2ahUKEwj5refwrrzZAhVEKKwKHbZ
SAYQQFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw1w9M5yFis6nRw2X0WeLdwd  
>> 472314  
Macie już znacznie więcej informacji, niż wam się wydaje. 
To właśnie dlatego tutaj jesteśmy. 
Świetna robota, Patrioto. 
Obejrzyjcie przemówienie. 
Mówimy do was.  



Dowody są przeznaczone wyłącznie dla was.  
Q

815  
Szeryf Hrabstwa Broward Scott Israel i Hillary 
Q! UW.yye1fxo 23 lutego 2018 - 11:39:25 PM 
 
D6C46F7A-C7B1-4A32-9576-E28854C1C1DC.jpeg  
Czy wierzycie w zbiegi okoliczności?  
Q

816  
DLACZEGO Strzelaniny w Szkołach? Wydarzenie Powodujące Chęć Chwycenia za Broń  
Q! UW.yye1fxo 24 lutego 2018 - 12:29:00  
DLACZEGO strzelaniny w szkołach?  
Co jest cenniejsze niż nasze dzieci?  
Gra na emocjach. 
Wydarzenie odwracające uwagę. 
Wydarzenie powodujące chęć chwycenia za broń. 
Zabezpieczenie D [Demokraci – przyp. tłum.]. 
DLACZEGO lokalni obywatele zgodziliby się na udział w chorym, zorganizowanym wydarzeniu?  
[ONI muszą kontrolować miejscową policję/szkołę/urzędników w hrabstwie/itp., aby to zadziałało]. 
DLACZEGO?  
$$$$$$$$$$$$$$$$$  
Pomoc federalna + darowizny. 
Ci ludzie są chorzy. 
https://www.courant.com/news/connecticut/hc-sandy-hook-shooting-two-years-later-20141214-
story.html  
Podążajcie śladem pieniędzy. 
Zawsze chodzi o pieniądze. 
Q

817  
Q Zapewnia Wycieki Informacji o Parkland 
Q! UW.yye1fxo 24 lutego 2018 - 12:46:21  
Anonimowy 24 lutego 2018 - 00:39:29  
 
9948ea0187054824b7686420a07e3e89257461da5fc43ad6aee96cb98921a122.png  
Sos: 
 
https://www.breitbart.com/big-government/2018/02/23/report-four-sheriff-scott-israels-deputies-
waited-outside-douglas-high-school-shooting/ 
>> 476136  
Jak myślicie, kto stoi za wyciekami informacji?  
Spróbujcie zgadnąć. 
Przeanalizujcie osobę odpowiedzialną za strzelaninę (pionek). 



Głosy w jego głowie?  
Wiemy. 
Podejmujemy działania za kulisami. 
Stacja CNN została w to wrobiona. 
ONI SĄ GŁUPI. 
Q

818  
Prawa Dotyczące Zniesławienia i Koniec MSM 
Q! UW.yye1fxo 24 lutego 2018 - 12:50:22  
Q! UW.yye1fxo 24 lutego 2018 - 12:46:21  
>> 476136  
Jak myślicie, kto stoi za wyciekami informacji?  
Spróbujcie zgadnąć. 
Przeanalizujcie osobę odpowiedzialną za strzelaninę (pionek). 
Głosy w jego głowie?  
Wiemy. 
Podejmujemy działania za kulisami. 
Stacja CNN została w to wrobiona. 
ONI SĄ GŁUPI. 
Q >> 476196  
Prawa dotyczące zniesławienia. 
To koniec MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.]. 
Q

819  
Marker Fazy 2 POTUS 
Anonimowy 24 lutego 2018 - 00:54:10  
Anonimowy 24 lutego 2018 - 00:48:55  
 
ccc5135589a9d4695bd608579d19ef580699b87c968d1c7a8ac3565a04f176d2.jpg  
 
7c6749520cf71efa4980a75fcbbb7b590850c147abc078306b0f22c3103fcbfc.png  
Faza [2] 
Zbiegi okoliczności nie istnieją?  
>> 476229  
Zbiegi okoliczności nie istnieją. 
Rozszerzcie zakres swojego myślenia. 
Q



820  
Test Bezpieczeństwa Działu 
Q! UW.yye1fxo 24 lutego 2018 - 12:55:08  
Anonimowy 24 lutego 2018 - 00:54:10  
>> 476229  
Zbiegi okoliczności nie istnieją. 
Rozszerzcie zakres swojego myślenia. 
Q >> 476325  
TEST_BEZPIECZEŃSTWA 
Q

821  
Test Bezpieczeństwa Działu 
Q! UW.yye1fxo 24 lutego 2018 - 1:03:34  
TEST_BEZPIECZEŃSTWA_D3  
Q

822  
Test Bezpieczeństwa Działu 
Q! UW.yye1fxo 24 lutego 2018 - 01:06:00  
RT_LOG_RUN-15  
Q

823  
Test Bezpieczeństwa Działu 
Anonimowy 24 lutego 2018 - 1:22:52  
/CM [CodeMonkey – przyp. tłum.] 
Sprawdź wiersz kodu 1183. 
Osadzenie dodano o 19:03 EST. 
Osadzenie ciągu aktywnego w SATRREC. 
Ostrzeżenia 5-12. 
Konieczny będzie atak siłowy. 
Ostrzeżenie T-2. 
Q
 
824  
Test Bezpieczeństwa Działu 
Q! UW.yye1fxo 24 lutego 2018 - 1:24:14  
KOMUNIKACJA WYŁĄCZONA 
2  
Q



825  
Test Bezpieczeństwa Działu 
Q! UW.yye1fxo 24 lutego 2018 - 07:41:13  
TEST_BEZPIECZEŃSTWA 
Q

826  
Test Bezpieczeństwa Działu 
Q! UW.yye1fxo 24 lutego 2018 - 07:42:25  
KOMUNIKACJA PRAWIDŁOWA. 
Próbujcie sobie dalej. 
Q

827  
Stanislav Lunev i MOST  
Q! UW.yye1fxo 24 lutego 2018 - 07:53:47  
Stanislav Lunev. 
MOST. 
Zemsta na dziś. 
Q

828  
RAZEM jesteście NIEZNISZCZALNI 
Q! UW.yye1fxo 4 marca 2018 - 5:03:59  
Bądźcie ZJEDNOCZENI. 
Bądźcie SILNI. 
Bądźcie ZORGANIZOWANI. 
Zostańcie USŁYSZANI. 
WALCZCIE z cenzurą. 
Wy, NARÓD, macie WSZECHWŁADZĘ. 
Po prostu zapomnieliście jak się w to GRA. 
RAZEM jesteście NIEZNISZCZALNI. 
Oni chcą, żebyście byli podzieleni. 
Oni chcą, żebyście milczeli. 
ZRÓBCIE HAŁAS. 
Jesteśmy Z wami. 
SPRAWCIE, ŻEBY ZACZĘŁO LAĆ. 
Q
 



829  
Ciąg Grzmotu 
Q! UW.yye1fxo 4 marca 2018 - 05:08:25  
Zebra_Zebra. 
Niech nadejdzie grzmot. 
ZAKRES_RAŻENIA [1A-23x] 
Światło_T_1A-23-go5  
Q

830  
Kto Kontroluje Narrację? 
Q! UW.yye1fxo 4 marca 2018 - 5:15:14  
O czym wam mówi pozew zbiorowy?  
Kiedy jest on skuteczny?  
Kto kontroluje narrację?  
KTO napisał algorytm osobliwej cenzury?  
KTO wdrożył ten algorytm?  
KTO polecił im wdrożenie algorytmu?  
TO SAMO jest osadzone na wielu platformach. 
Dlaczego?  
Dlaczego wyczucie czasu jest istotne?  
Gdzie jest @Snowden?  
Dlaczego ES [Eric Schmidt – przyp. tłum.] opuścił Google?  
Dlaczego NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.] zniknęła z cyklu wiadomości?  
Jak zdefiniować fałszywy znak?  
Jakie wydarzenie(wydarzenia) zmienia cykl wiadomości?  
Dlaczego LV [Las Vegas – przyp. tłum.] nie zmieniło cyklu wiadomości?  
Macie już znacznie więcej informacji, niż wam się wydaje. 
 
BOOM. 
Q

831  
Pisownia i Sposób Konstrukcji Zdań Mają Znaczenie  
Q! UW.yye1fxo 4 marca 2018 - 5:18:43 AM 
Gdzie idzie jeden z nas, idziemy WSZYSCY. 
Literówki mają znaczenie. 
Sposób konstrukcji zdań ma znaczenie. 
Uczcie się. 
Q



832  
Człowiek Strzela do Siebie Przed Białym Domem  
Q! UW.yye1fxo 4 marca 2018 - 5:23:13  
Dziś przed WH [White House, czyli Biały Dom - przyp. tłum.] odbyła się demonstracja. 
To pokazało, że oni są w stanie kontrolować „niewinnych”. 
To była bezpośrednia GROŹBA. 
To nie jest gra. 
MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.] kreują emocjonalny konflikt. 
To destabilizuje niektóre umysły i stają się one podatne na zewnętrzną kontrolę. 
WIDZICIE tylko 2% wszystkiego co się tak naprawdę dzieje. 
WOJNA jest PRAWDZIWA. 
Ci ludzie są CHORZY. 
Oglądajcie wiadomości w tym tygodniu. 
Q

833  
Rzeczywistość jest Nazywana Teorią Spiskową  
Q! UW.yye1fxo 4 marca 2018 - 05:42:23  
Rzeczywistość jest nazywana teorią spiskową. 
Sprawiają, że czujesz się szalony. 
Mówią, że masz być posłuszny. 
Jesteście dla nich OWIECZKAMI. 
Pionki, które mają zostać poświęcone. 
PAMIĘTAJCIE, ŻE WYGRYWAMY, A NIE WSZYSTKO CO CZYTACIE JEST GODNE ZAUFANIA. 
WOJNA PSYCHOLOGICZNA. 
GÓRA TO DÓŁ. 
LEWO TO PRAWO. 
BOOM. 
Q

834  
MOST, POWIĄZANIE i Media Społecznościowe  
Q! UW.yye1fxo 4 marca 2018 - 5:56:48  
MOST. 
187  
MOST-2. 
@Snowden  
Klowni [CIA – przyp. tłum.]. 
POWIĄZANIE. 
Google/YouTube. 
Facebook. 
Twitter.  
Rosyjska Technologia ICBM [Międzykontynentalny Pocisk Balistyczny - przyp. tłum.]. 
Otwartość HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.]. 
SAP [Programy Specjalnego Dostępu – przyp. tłum.]. 
JP [John Podesta – przyp. tłum.].  



TP [Tony Podesta – przyp. tłum.]. 
Najwyższy poziom USA-G. 
U1 [Uranium One – przyp. tłum.]. 
NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.]. 
DLACZEGO Rosja miałaby o tym powiedzieć całemu światu?  
Dlaczego?  
Dlaczego SR [Susan Rice – przyp. tłum.] znowu pojawia się w wiadomościach?  
Dlaczego?  
Dlaczego działania SESSIONSa są tak słabe?  
Dlaczego?  
Raport IG [Inspektor Generalny – przyp. tłum.]?  
Brak wiarygodnych wycieków. 
MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.] zmyślają narrację. 
Na jakie stanowisko IG został wyznaczony przez SESSIONSa?  
Dlaczego?  
Dlaczego?  
Miłego widowiska. 
Podskok zdechłego kota. 
Q

835  
Jesteśmy Wszędzie 
Q! UW.yye1fxo 4 marca 2018 - 06:17:27  
 
B42CA278-6C32-4618-A856-0CB9B680CC38.jpeg  
Jesteśmy wszędzie. 
Q

836  
Operacja Skrzypek i POWIĄZANIE Rosji 
Q! UW.yye1fxo 4 marca 2018 - 06:48:04  
Rozszerzcie zakres swojego myślenia. 
Kto dokonał wycieku na temat Vault7 do WL [WikiLeaks – przyp. tłum.]?  
Kto odpowiedział na to ogniem?  
Nazwa OPERACJI: Skrzypek 
@Snowden  
Misja 1: Infiltracja  
Misja 2: Centralizacja  
Misja 3: Zabezpieczenie  
Misja 4: NARAŻENIE  
(Data) 
(Ingerencja WH [White House, czyli Biały Dom - przyp. tłum.]) 
(Dyrektywa WH) 
Misja 5: POWIĄZANIE Rosji  
(Oś czasu wydarzeń 2013) 
(1/17/14) 



Myślcie. 
Uczcie się. 
Misja 6: Skrzypek > Duch-PRIME 
Misja 7: KLASA 
Misja 8: Pułapki Sygnalisty - zadania C-3567k 
Misja 9: Cenzura  
KLASA+przekaźnik 
Q

837  
Materiał Video z Przemówienia POTUSa  
Q! UW.yye1fxo 4 marca 2018 - 07:22:06  
https://www.youtube.com/watch?v=G2qIXXafxCQL  
Słuchajcie tego uważnie. 
ZAUFAJCIE. 
MY WALCZYMY dla CIEBIE. 
NIECH BÓG BŁOGOSŁAWI WAS WSZYSTKICH. 
Q

838  
BOOM 
Q! UW.yye1fxo 4 marca 2018 - 07:24:16  
BOOM. 
Q

839  
Czy Ufacie MSM i Mediom Społecznościowym? 
Q! UW.yye1fxo 4 marca 2018 - 07:46:40  
Czy ufacie MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.]?  
Czy ufacie Facebookowi?  
Czy ufacie Google?  
Czy ufacie Youtube?  
Czy ufacie Twitterowi?  
Narracja. 
Cenzura. 
W nic ślepo nie wierzcie.  
FAŁSZYWE. 
Oni chcą, żebyście byli PODZIELENI. 
RAZEM JESTEŚCIE SILNI. 
OSOBNO JESTEŚCIE SŁABI. 
ORGANIZUJCIE SIĘ. 
KWESTIONUJCIE. 
WALCZCIE. 
CZY MYŚLICIE, ŻE ANTIFA BYŁA ROZWIJANA OD PODSTAW?  
W jakim celu?  



Oglądajcie wiadomości w tym tygodniu. 
Q

840  
Groźby Kierowane w Stronę Białego Domu i Dobrych Dziennikarzy  
Q! UW.yye1fxo 4 marca 2018 - 17:16:22  
Czy wierzycie w zbiegi okoliczności?  
Samobójstwo w WH [White House, czyli Biały Dom - przyp. tłum.]. 
Intruz u Hannity’ego. 
Narracja. 
GROŹBA. 
Q

841  
Internetowa Karta Praw 
Q! UW.yye1fxo 4 marca 2018 - 17:19:47  
Anonimowy 4 marca 2018 - 17:19:05  
>> 548144  
 
Czy Q wspomniał kiedyś o internetowej karcie praw?  
>> 548157  
Ponownie przeczytajcie dropy. 
https://about.att.com/story/consumers_need_an_internet_bill_of_rights.html  
Q

842  
Internetowa Karta Praw 
Q! UW.yye1fxo 4 marca 2018 - 17:22:17  
>> 548166  
Dlaczego tak zwani Patrioci to kwestionują?  
Uważajcie, za kim podążacie. 
Q

843  
Kolacja POTUSa w Gridironie  
Q! UW.yye1fxo 4 marca 2018 - 17:29:14  
[Upieczeni] 
Q



844  
4 Razy Boom  
Q! UW.yye1fxo 5 marca 2018 - 07:39:53  
BOOM 
        BOOM 
                BOOM 
                        BOOM 
Q

845  
Snowden w Chinach  
Q! UW.yye1fxo 6 marca 2018 - 5:47:05  
@Snowden  
Witamy w Chinach. 
Przejście graniczne -3. 
Spartanie w Ciemności. 
Q

846  
Marker Obserwacji Wody 
Q! UW.yye1fxo 6 marca 2018 - 06:02:58  
Anonimowy 6 marca 2018 - 5:53:58  
 
2b0ef287e47cb3064da33630aae8a838051f0dc21a910d64f7e690c3c1c8c6bb.jpeg  
>> 562745  
>> 562749  
Woda.  
Dlaczego to wydarzenie jest ISTOTNE?  
Co to oznacza?  
Dlaczego NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.] zniknęła z wiadomości?  
Z Każdym Obrotem Kuli Ziemskiej. 
Q

847  
Marker Obserwacji Wody  
Q! UW.yye1fxo 6 marca 2018 - 06:05:18  
Q! UW.yye1fxo 6 marca 2018 - 06:02:58  
>> 562749  
Woda.  
Dlaczego to wydarzenie jest ISTOTNE?  
Co to oznacza?  
Dlaczego NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.] zniknęła z wiadomości?  
Z Każdym Obrotem Kuli Ziemskiej. 
Q >> 562842  
OBSERWUJCIE wodę. 
Q



848  
Marker Obserwacji Wody  
Q! UW.yye1fxo 6 marca 2018 - 06:09:33  
Anonimowy 6 marca 2018 - 06:05:51  
>> 562842  
 
Spokój. Cisza. Zachodzące słońce. Zmierzch. 
 
Spokojne zakończenie 70-letniego koszmaru. Żadnych podziałów i elementów zapalnych. 
 
Słońce zachodzi nad fałszywą połową pustelniczego królestwa w bardzo spokojny sposób. 
 
Chłopak Kim wygląda na przegranego, wydyma klatkę piersiową w ostatnim akcie buntu. 
>> 562883

849  
Marker Obserwacji Wody  
Q! UW.yye1fxo 6 marca 2018 - 6:30:31  
>>563201  
Przyszłość dowodzi przeszłości. 
Macie już znacznie więcej informacji, niż wam się wydaje. 
Największy drop informacji wywiadowczych w historii. 
Q

850  
Marker Przemysłu Stalowego 
Q! UW.yye1fxo 6 marca 2018 - 06:39:55  
Nauczcie się odczytywać podwójne znaczenia. 
Wiadomości odblokowują MAPĘ. 
Dlaczego STAL jest tak ważna?  
Rozszerzcie zakres swojego myślenia. 
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP80-00810A004000690005-7.pdf 
Q

851  
CIA i Watykan Pomogli Uciec Nazistowskim Oficerom  
Q! UW.yye1fxo 6 marca 2018 - 06:41:40  
Uczcie się. 
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP90-00845R000100170004-5.pdf 
Q



852  
Zakład Stali Czerwony Październik oraz Wiadomości / Tweety Odblokowują MAPĘ 
Q! UW.yye1fxo 6 marca 2018 - 06:48:51  
Anonimowy 6 marca 2018 r. - 06:44:20  
 
c56b06c5d48434a5cfb59c6f53ca6afe3bc3aa8f30133260f36207ef0b7ff9ee.png  
>> 563358  
> cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP80-00810A004000690005-7.pdf 
 
ZAKŁAD STALI CZERWONY PAŹDZIERNIK 
>> 563432  
Dlaczego usunięto „ŁOWY Na”?  
Rozszerzcie zakres swojego myślenia. 
Nie ma to związku z $ ani z handlem. 
MAPA ma WSZYSTKO. 
Wiadomości / Tweety odblokowują MAPĘ. 
Q

853  
Q Potwierdza Zdjęcie Korei Północnej 
Q! UW.yye1fxo 6 marca 2018 - 06:50:40  
Anonimowy 6 marca 2018 r. - 06:48:09  
 
bac1ad35811e9096036fb7a7a7ff61214d4762140d6ffabe18ab136c6e132835.png  
>> 563401  
111 dni przed poniedziałkiem miało miejsce również to  
 
czy postanowiliśmy, że to Korea Północna?  
>> 563501  
Czy myślicie, że OPERACJA na żywo z Azji została opublikowana bez powodu?  
= 
Q

854  
Marker 5:5  
Q! UW.yye1fxo 6 marca 2018 - 07:09:09  
Czy przygotowano scenę na drop z HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.] +++ + +++++ 
(surowy materiał video 5:5). EX-rvid5774. 
Mamy już wszystko. 
Ponownie przeczytajcie dropy dotyczące przygotowania sceny. 
Gwóźdź do wielu trumien [liberalne cofnięcie]. 
[Niemożliwy do obrony]. 
[Toksyczny dla powiązanych osób]. 
MY musimy pracować RAZEM. 
MY jesteśmy tak silni, jak silny jest wasz GŁOS. 
WY musicie się zorganizować i zmusić ich, aby was WYSŁUCHANO. 



TO dlatego starają się abyście byli PODZIELENI i żyli w CIEMNOŚCI. 
SŁABI. 
Jesteśmy tutaj, aby was ZJEDNOCZYĆ i głosić PRAWDĘ. 
Ciemność w kontekście ŚWIATŁA. 
ZŁO nas otacza. 
MY WALCZYMY dla was. 
Gdzie idzie jeden z nas, idziemy WSZYSCY. 
Wybór, czy chcecie WIEDZIEĆ, będzie należał do was [koniec]. 
Q

855  
Obama Sabotował Amerykańską Stal Wojskową 
Q! UW.yye1fxo 6 marca 2018 - 07:29:38  
>> 563781  
1 z 5. 
>> 563824  
2 z 5. 
A jeśli stal wykorzystywana do projektów wojskowych była specjalnie wykonana w gorszej jakości 
przez naszych wrogów, co miało oczywiście na celu nas osłabić?  
Co jeśli Hussein wiedział i sam to autoryzował?  
Renegat.  
Ilu Marines zgłosiło się na ochotnika, aby służyć Husseinowi podczas jego kadencji?  
Dlaczego?  
Co jeśli ten, którego imienia nie wymawiamy, zorganizował ten układ?  
Amerykańscy podatnicy dopłacają do CAŁEGO ŚWIATA. 
AMERYKA została sprzedana temu, kto zaoferował najwyższą cenę. 
AMERYKA została celowo osłabiona. 
Wielkość ich ZDRADY jest niewyobrażalna. 
Czyste ZŁO. 
PIEKŁO na ziemi - zwycięstwo HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.]. 
Q

856  
Parada Wojskowa USA 11 listopada 2018 roku 
Q! UW.yye1fxo 6 marca 2018 -8: 04: 41 AM 
11-11-18  
Parada, która nigdy nie zostanie zapomniana. 
Zadajcie sobie pytanie, dlaczego?  
Niech Bóg błogosławi naszych odważnych mężczyzn i kobiety w mundurach. 
Nigdy nie zapomnimy waszego poświęcenia. 
Q



857  
Oszustwo w Firmie Kobe Steel, Prezes Rezygnuje  
Q! UW.yye1fxo 6 marca 2018 - 16:56:18  
Czy wierzycie w zbiegi okoliczności?  
To tylko początek. 
https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN1GH2SM?__twitter_impression=true  
Q

858  
Znacznik Obserwacji Wody  
Q! UW.yye1fxo 6 marca 2018 - 16:59:13  
Anonimowy 6 marca 2018 - 16:54:42  
>> 567386  
Skąd Q wiedział, że tym razem będą przed tym zdjęciem?  
>> 567393  
Zaufajcie planowi. 
Q

859  
Sabotaż Stali Rosji/Chin 
Q! UW.yye1fxo 6 marca 2018 - 17:04:43 PM 
Anonimowy 6 marca 2018 r. - 17:00:44  
 
0d688fb6941033c3ba9e2b5a0241be38126373145b4784c157bcf72c38d152ec.png  
>> 567408  
>> 567454  
Ci lu>>567493  
dzie są głupi. 
Poczekajcie na raporty Rosji/Chin. 
Sabotaż. 
Śledztwo. 
Uderzenie 99999999. 
 
Q

860  
Ameryka Stanie się Największym na Świecie Producentem Ropy  
Q! UW.yye1fxo 6 marca 2018 - 17:06:22  
1-wszy BOOM został ujawniony. 
Zauważyliście?  
Ostatni będzie magiczny. 
Q



861  
Przemysł Stali i Fundacja Clintonów 
Q! UW.yye1fxo 6 marca 2018 - 17:11:45  
Anonimowy 6 marca 2018 r. - 17:07:23  
Więcej powiązań przemysłu Stali z HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.]  i CF [Clinton 
Foundation, czyli Fundacja Clintonów - przyp. tłum.]?  
 
Jeden z uczestników tych konferencji mówi o tym jak podejrzane są relacje niektórych darczyńców. 
 
Victor Pinchuk, magnat stalowy i zięć Leonida Kuczmy - byłego prezydenta Ukrainy w latach 
1994-2005, przekazał od 10 do 25 milionów dolarów na fundację. Ponadto, użyczył Clintonom swój 
prywatny samolot, a w 2011 roku udał się do Los Angeles, aby wziąć udział w 65. urodzinach Pana 
Clintona, w których uczestniczyło również wielu celebrytów. 
 
W okresie od września 2011 roku do listopada 2012 roku, Douglas E. Schoen, były konsultant 
polityczny Pana Clintona, zorganizował kilkanaście spotkań z urzędnikami Departamentu Stanu w 
imieniu lub z udziałem Pana Pinchuka, w celu omówienia kryzysu politycznego trwającego w 
tamtym czasie na Ukrainie, co jako zarejestrowany lobbysta Pan Shoen zawarł w złożonym 
raporcie. 
 
„Zjadłem śniadanie z Pinczukiem. Zobaczysz się z nim w trakcie lunchu w Brookings ”, napisała do 
Pani Clinton Melanne Verveer, która jest ukraińsko-amerykańskim obywatelem,  pracującym w 
tamtym czasie dla Departamentu Stanu. 
 
https: // www.nytimes.com/2016/08/21/us/politics/hillary-clinton-presidential-campaign-charity.html  
>> 567534  
Kop dalej Anonimowy. 
Oni wszyscy mają fundacje i instytuty z konkretnego powodu. 
Oni są głupi! 
Q

862  
Scena na Drop z Materiałem Video o HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.] Nie Została 
Przygotowana  
Q! UW.yye1fxo 6 marca 2018 - 17:17:11  
Anonimowy 6 marca 2018 r. - 17:14:45  
Opublikuj materiał video! Puść ten materiał na Times Square. 
>> 567610  
Czy scena została przygotowana?  
Czy Google, Facebook, Twitter itp. są regulowane?  
Czy MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.] są kontrolowane?  
Użyjcie logiki! 
Zaufajcie PLANOWI. 
Q



863  
Scena na Drop z Materiałem Video o HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.] Nie Została 
Przygotowana  
Q! UW.yye1fxo 6 marca 2018 - 17:27:19  
Logika mówi, że po prostu by tego nie opublikowali. 
Ogólny odbiór jest ograniczony. 
Wiadomości są kontrolowane. 
Cienie prawdy. 
Zaufajcie PLANOWI. 
Q

864  
Korea Północna Gotowa Jest Zrezygnować z Broni Jądrowej 
Q! UW.yye1fxo 6 marca 2018 - 17:30:38  
Anonimowy 6 marca 2018 r. - 17:24:22  
 
1e90dc92151942ae14333825cee8e1e478bf04f589fce556096258f1ae8bbdb9.jpeg  
>> 567521  
?  
>> 567733  
Poczekajcie i obserwujcie. 
Ponownie przeczytajcie dropy - macie już znacznie więcej informacji, niż wam się wydaje. 
Oczy na niebie. 
SUMA WSZYSTKICH STRACHÓW //\\ 
Q

865  
Znacznik Obserwacji Wody  
Q! UW.yye1fxo 6 marca 2018 - 17:53:47  
 
763B79E9-EA56-4EBD-A42A-2… .jpeg  
Tydzień wielkich wiadomości?  
A to jeszcze nie koniec. 
Q

866  
Dzieci z Haiti Zostały Wywiezione z Kraju 
Q! UW.yye1fxo 6 marca 2018 - 19:06:24  
https://wikileaks.org/clinton-emails/emailid/629  
Tyle informacji jest w formie open source. 
Tyle pozostało do powiązania. 
Dlaczego dzieci z Haiti są tak bardzo pożądane?  
W jaki sposób są wywożone z kraju?  
Proces „adopcji”. 
Lokalne porty „przejściowe” przyjazne dla CF [Clinton Foundation, czyli Fundacja Clintonów - przyp. 
tłum.]?  



Podążajcie śladem darowizn. 
Przeanalizujcie je pod kątem lokalizacji istotnych względem Haiti. 
Myślcie logicznie. 
Wybór, czy chcecie WIEDZIEĆ, należy do was. 
Q

867  
Pracownicy Pomocy Humanitarnej Prowadzą Przemyt Dzieci 
Q! UW.yye1fxo 6 marca 2018 - 19:10:24  
Dzieci z Haiti zostały wywiezione z kraju.  
 
Dzieci z Haiti Zostały Wywiezione z Kraju 866  
Q! UW.yye1fxo 6 marca 2018 - 19:06:24  
https://wikileaks.org/clinton-emails/emailid/629  
Tyle informacji jest w formie open source. 
Tyle pozostało do powiązania. 
Dlaczego dzieci z Haiti są tak bardzo pożądane?  
W jaki sposób są wywożone z kraju?  
Proces „adopcji”. 
Lokalne porty „przejściowe” przyjazne dla CF [Clinton Foundation, czyli Fundacja Clintonów - przyp. 
tłum.]?  
Podążajcie śladem darowizn. 
Przeanalizujcie je pod kątem lokalizacji istotnych względem Haiti. 
Myślcie logicznie. 
Wybór, czy chcecie WIEDZIEĆ, należy do was. 
Q >> 568863  
https://wikileaks.org/clinton-emails/emailid/3672  
Uczy się nas, że komu należy ufać najbardziej?  
To nie będzie łatwe. 
KONIEC. 
Q

868  
MSM Nadchodzą Fałszywe Materiały Video 
Q! UW.yye1fxo 6 marca 2018 - 10:32:35 PM 
 
8B01A899-533A-4231-8BAF-6… .jpeg  
Spróbujcie, spróbujcie, spróbujcie sobie. 
Porażka, nie uda im się. 
Żadnych ulg dla was (MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.]). 
Q



869  
Snowden Zauważony w Hongkongu 
Q! UW.yye1fxo 7 marca 2018 -8: 20: 23 PM 
 
EA29DD13-F16F-4580-9DC8-0D… .png  
A może zagramy w grę?  
Znajdźcie @Snowden  
IDENTYFIKACJA +1  
Udanych łowów! 
Q

870  
Test Bezpieczeństwa Działu 
Q! UW.yye1fxo 7 marca 2018 -8: 20: 58 PM 
Test BEZPIECZEŃSTWA 1  
Q

871  
Test Bezpieczeństwa Działu 
Q! UW.yye1fxo 7 marca 2018 -8: 21: 57 PM 
Test BEZPIECZEŃSTWA 2  
Q

872  
Hashtag Internetowej Karty Praw 
Q! UW.yye1fxo 7 marca 2018 -8: 31: 03 PM 
#internetbillofrights [Internetowa Karta Praw – przyp. tłum.] 
Q

873  
Internetowa Karta Praw Naprawdę Ich Przeraża  
Q! UW.yye1fxo 7 marca 2018 - 21:21:12  
@ Snowden  
Będziemy działać NA ŻYWO -24 [uczeszcie swoje włosy]. 
Dotyczy to IBOR [Internetowa Karta Praw – przyp. tłum.] 
To przeraża ich bardziej niż cokolwiek innego. 
Utrata kontroli. 
Użyjcie logiki. 
Nie ma to nic wspólnego z AT&T. 
Należy wprowadzić regulacje, aby zapobiec cenzurze i propagowaniu narracji. 
Q



874  
Snowden Od Początku w Hongkongu (nie Rosji) 
Q! UW.yye1fxo 7 marca 2018 - 21:56:26  
W jaki sposób @Snowden przeszedł odprawę celną/imigracyjną w HK [Hongkong – przyp. tłum.] 
JUŻ PO opublikowaniu wszystkiego?  
Dlaczego NAJPIERW nie udał się do miejsca docelowego, jeszcze przed opublikowaniem 
wszystkiego?  
Czy jeśli był ścigany przez amerykański rząd to udałoby mu się przejść odprawę?  
Kto zapewnił mu wsparcie w ucieczce?  
Kto był w tym czasie w USA?  
JA [Julian Assange – przyp. tłum.] - czy nauczyłeś się i eliminowałeś L-6?  
Użyjcie logiki. 
Q

875  
Algorytm Kontrolujący Media Społecznościowe  
Q! UW.yye1fxo 7 marca 2018 - 21:58:56 PM 
Kto kontroluje media społecznościowe?  
Kto występuje w cyrku?  
Kto napisał kod służący do osadzenia i cenzurowania szeregu platform?  
Dlaczego Rosja?  
Dlaczego Chiny?  
Dlaczego HK [Hongkong – przyp. tłum.]?  
Dlaczego ES [Eric Schmidt – przyp. tłum.] zorganizował (samodzielnie) powiązanie typu C w wielu 
krajach?  
Uczcie się. 
Q

876  
Lon Snowden to Patriota  
Q! UW.yye1fxo 7 marca 2018 - 10:03:01 PM 
Anonimowy 7 marca 2018 - 22:02:03  
>> 580366  
 
Dziewczyna Snowdena występuje w cyrku. 
Ponadto, George Smiley w książce autorstwa Johna Le Carre pracował w „Cyrku”. 
>> 580412  
Kim jest jego OJCIEC?  
Q

877  
Kontrola Mediów Społecznościowych jest Najważniejsza (Upadek MSM [Mainstream Media, 
czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.]) 
Q! UW.yye1fxo 7 marca 2018 - 10:08:15 PM 
Anonimowy 7 marca 2018 - 22:01:31  
Przyznaję się. Na początku byłem przeciwny #IBOR IBOR [Internetowa Karta Praw – przyp. tłum.]. 



Nie miało to dla mnie sensu, skoro wolność słowa jest już zagwarantowana w naszej konstytucji. 
 
Jednakże, myśląc logicznie, jedyną rzeczą mogącą najbardziej przerazić koterię zbierającą nasze 
dane jest podkreślenie naszego prawa do prywatności podczas korzystania z Internetu. 
 
Koniec ze zbieraniem naszych danych w celach reklamowych. Koniec z algorytmami, które ingerują 
w naszą komunikację z innymi ludźmi na Facebooku. Koniec z wykrywaniem jaki napój gazowany 
lubię pić i sprzedawaniem tych informacji konkurentowi, który może chcieć mnie namówić do 
zakupu czegoś innego. 
 
Ponadto, bardzo ważne jest dla mnie „prawo do bycia zapomnianym”. Zostało ono już 
wprowadzone w Wielkiej Brytanii. Oto trochę szczegółów w tej sprawie: 
 
https: //www.theguardian. com / technology / 2013 / apr / 04 / britain-opt-out-right-to-be -otten-law-
law  
 
Powinniśmy mieć „prawo do zniknięcia”. 
 
Zatem, jeśli to wszystko będzie kontynuowane, to znacznie wykracza to poza cenzurę wolności 
słowa. Należy o tym myśleć także w kategoriach prywatności. Koniec ze sprzedażą danych 
osobowych. Koniec z dedykowanymi numerami IP, które śledzą każdy twój ruch. Koniec z 
aplikacjami, które wstępnie wybierają twoje możliwe odpowiedzi, ponieważ dane o emailach nie 
będą zbierane. 
 
Na przykład, email mógłby być konfigurowany przy zastosowaniu takich samych praw jak poczta 
amerykańska. 
 
To ostatni raz kiedy postuję na ten temat. Jednakże, to ta kwestia rozciąga się znacznie dalej, więc 
rozważcie rozszerzenie zakresu. 
 
Należy również pamiętać, że można zrobić coś więcej, niż tylko wejść na stronę WH [White House, 
czyli Biały Dom - przyp. tłum.] z petycjami, aby nasz głos został usłyszany. Większość z nas ma 
senatorów i kongresmenów, którzy reprezentują nas w Waszyngtonie. Może należałoby 
porozmawiać z taką osobą w realu?  
>> 580403  
Wolność słowa nie ma zastosowania w prywatnej konfiguracji. 
Ryzyko?  
Utrata dochodów. 
To jest blokowane przez cały ten cyrk. 
Uczcie się. 
Kontrola mediów społecznościowych jest najważniejsza. 
Era MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.] się już skończyła. 
Q



878  
SESSIONS JEST GODNY ZAUFANIA  
Q! UW.yye1fxo 8 marca 2018 - 14:46:32 PM 
Czy darzycie SESSIONSa zaufaniem?  
BOOM. 
Q

879  
POTUS Robi Dłonią Gest Q oraz Komentarz „Przygotujcie SCENĘ” 
Q! UW.yye1fxo 8 marca 2018 - 22:45:35 PM 
"Przygotujcie SCENĘ" - POTUS 
Czy wierzycie?  
Zapnijcie pasy.  
Q

880  
Snowden Pracował Całą Noc  
Q! UW.yye1fxo 8 marca 2018 - 11:25:32 PM 
 
25666BD0-F5F9-4A63-AE62-4A… .png  
 
C13A8327-8986-4D5E-AC6B-EC… .png  
Ktoś tu nie spał całą noc. 
Zdjęcie na żywo. 
My o wszystkim wiemy. 
Twój ruch. 
Q

881  
POTUS Robi Dłonią Gest Q oraz Komentarz „Przygotujcie SCENĘ” 
Q! UW.yye1fxo 9 marca 2018 - 12:46:05  
Czy wierzycie w zbiegi okoliczności?  
https://ytcropper.com/cropped/We5aa1b3278dd0a  
Q

882  
POTUS Robi Dłonią Gest Q oraz Komentarz „Przygotujcie SCENĘ” 
Q! UW.yye1fxo 9 marca 2018 - 12:48:12  
Anonimowy 9 marca 2018 - 12:47:58  
>> 592689  
 
 
NIEŹLE, GEST Q DŁONIĄ 
>> 592712



883  
Amerykańska Stal Została Celowo Osłabiona  
Q! UW.yye1fxo 9 marca 2018 - 12:52:54  
Anonimowy 9 marca 2018 - 12:48:34  
>> 592689  
 
To było konieczne. Chiny produkują 10 razy więcej stali niż USA. A co jeśli wybuchnie wojna?  
 
Jest to kwestia bezpieczeństwa narodowego, geopolityki… aby zapobiec wojnie, zapewnić pokój 
poprzez demonstrację siły.  
>> 592731  
+ celowe problemy z wydajnością, aby wpłynąć na wojsko / infrastrukturę. 
Zostaliśmy sprzedani. 
Macie już znacznie więcej informacji, niż wam się wydaje. 
Q

884  
GRAJCIE W TĘ GRĘ RAZEM Z NAMI 
Q! UW.yye1fxo 9 marca 2018 - 12:59:27  
Anonimowy 9 marca 2018 - 12:56:02  
Q, powiedz nam, że nadal nie są akceptowane ŻADNE UKŁADY! 
I że ci ludzie staną w obliczu SPRAWIEDLIWOŚCI!! Po prostu powiedz, że TAK będzie. Oni 
zostaną z tego rozliczeni. Bardzo się o to modlę każdego wieczoru! 
>> 592845  
ŻADNYCH UKŁADÓW! 
My pracujemy dla was. 
Słuchamy was.  
Apelowaliście o IBOR [Internetowa Karta Praw – przyp. tłum.] i POTUS niezwłocznie zaczął 
komentować/podejmować działania w sprawie mediów społecznościowych. 
GRAJCIE W TĘ GRĘ RAZEM Z NAMI. 
Q

885  
GRAJCIE W TĘ GRĘ RAZEM Z NAMI 
Q! UW.yye1fxo 9 marca 2018 - 01:04:40  
Anonimowy 9 marca 2018 r. - 01:00:17  
>> 592913  
NAJLEPSZA GRA NA ŚWIECIE, SZEFIE!!! 
> Czas na TV!!! 
>> 592934  
Wszystko ma znaczenie. 
To nie jest gra. 
Nauczcie się grać w tę grę. 
Q



886  
POTUS Już się Spotkał z Koreą Północną 
Q! UW.yye1fxo 9 marca 2018 - 1:47:39  
>> 593230  
On już to zrobił. 
Przeanalizujcie wcześniejsze wydarzenia _ zdjęcie (zdjęcia) NK [North Korea, czyli Korea Północna 
- przyp. tłum.]. 
Wszystko ma znaczenie. 
To spowodowuje upadek MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.]. 
Q

887  
Powód, dla Którego POTUS Zatrzymał się na Hawajach 
Q! UW.yye1fxo 9 marca 2018 - 1:54:15  
Anonimowy 9 marca 2018 - 1:49:30  
>> 593825  
Po co był ten przystanek na Hawajach? To mnie cały czas zastanawia! 
>> 593859  
DEFCON [Stopień Gotowości Bojowej Armii USA – przyp. tłum.], No Such Agency [alternatywne 
rozwinięcie skrótu NSA, czyli Nie Ma Takiej Agencji – przyp. tłum.]. 
Wiedzieliśmy. 
Skąd wiedzieliśmy?  
Z kim MY się spotkaliśmy?  
Wiedza na ten temat jest zarezerwowana dla 5 osób + specjalna grupa zabezpieczająca. 
Przyszłość dowodzi przeszłości. 
Q

888  
Zawarto Umowę z Korą Północną! 
Q! UW.yye1fxo 9 marca 2018 - 1:55:52  
Anonimowy 9 marca 2018 r. - 1:53:28  
 
cad6e5ed5689c91855ac42ab09684763451affee33e037ad81a9861f520e2b1f.png  
>> 593825  
>> 593959  
Dziękujemy Kim. 
Umowa została zawarta. 
Klowny [CIA – przyp. tłum.] przegrały. 
Sznurki zostały odcięte. 
Przejęliśmy kontrolę. 
Iran będzie następny. 
Q



889  
POTUS Spotkał się z Kimem w Chinach 
Q! UW.yye1fxo 9 marca 2018 - 02:02:31  
Pomyślcie o ZAKAZANYM MIEŚCIE. 
POTUS nigdy nie przekroczył tej linii (stąpał po tej ziemi). 
Nie gloryfikujcie nas. 
My pracujemy dla was. 
Obietnice zostały złożone. 
Obietnice zostały dotrzymane. 
Q

890  
Sytuacja w Iranie Zostanie Naprawiona do 11 Listopada  
Q! UW.yye1fxo 9 marca 2018 - 02:05:03  
Anonimowy 
9 marca 2018 r. - 02:03:02  
>>594016  
>Iran będzie następny. 
 
 
To trudniejszy orzech do zgryzienia, Zespole Q. 
 
Mam nadzieję, że wasze negocjacje z Mahmoudem przebiegają pomyślnie. 
>> 594151  
Zostanie to rozwiązane do 11-11. 
Q

891  
MSM Twierdzi, Że Olimpiada Zjednoczyła Północną i Południową Koreę 
Q! UW.yye1fxo 9 marca 2018 - 02:11:26  
Anonimowy 9 marca 2018 r. - 02:07:28  
ROFLMAO Panel Chrisa Matthewsa twierdzi, że: „To Olimpiada, a nie POTUS, tego dokonała!”  
Lmao ahahaha hehehe Ci Idioci są przegrani!!!! 
>>594255  
Pomóżcie w upadku MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.]. 
Q
 



892  
Rex Tillerson Został Wyrzucony (Marker) 
Q! UW.yye1fxo 9 marca 2018 - 02:25:32  
 
89F919D3-5900-4DCA-BA1B-DB… .png  
RT [Rex Tillerson – przyp. tłum.]. 
Q

893  
Spotkanie Snowdena i Q 
Q! UW.yye1fxo 9 marca 2018 - 14:31:36  
@Snowden  
24 Twitter.  
A/B lub C. 
Jesteśmy na Ciebie gotowi w każdej chwili. 
Q

894  
Obama Będzie Ubiegał się o Obywatelstwo Kenijskie (Zdjęcie Punishera) 
Q! UW.yye1fxo 9 marca 2018 -8: 41: 10 AM 
Anonimowy 9 marca 2018 r. - 07:48:18  
 
fffcf7b989a8bd73304c9821894c19c349f5d696b100aa2ddb9c115e45327be9.jpg  
 
CC1B1FD7-8B70-4CEB-A4F7-F5… .png  
>> 598223  
Gdy z nim skończymy, będzie ubiegał się o obywatelstwo kenijskie jako sposób na ucieczkę. 
Q

895  
Twitter Konstruuje Konia Trojańskiego w Zakresie Oprogramowania  
Q! UW.yye1fxo 9 marca 2018 - 12:16:07 PM 
Anonimowy 9 marca 2018 - 12:01:54 PM 
Każdy użytkownik Twittera będzie wkrótce mógł ubiegać się o upragniony, niebieski znak 
weryfikacji, powiedział prezes tej firmy, Jack Dorsey w swojej transmisji na żywo w czwartek. 
 
Przy użyciu Periscope, kierownictwo Twittera, nadając z siedziby firmy w San Francisco, ujawniło, 
że niniejszy proces był przerabiany od podstaw. Powiedzieli, że obecny system wprowadza 
zamieszanie i choć może implikować wiarygodność, bardzo ważne jest zapewnienie użytkownikom 
możliwości pewnej oceny, czy dane profile są prawdziwe i faktycznie należą do konkretnych osób. 
https://www.newsweek.com/how-get-verified-twitter-process-be-open-everyone-ceo-jack-dorsey-
says-837590  
>> 599581  
Ukryta wiadomość. 
@Jack 
Usunięcie/instalacja w odniesieniu do POTUSa. 



Zakodowana wiadomość (akceptacja) stworzona przez LdR [Lord de Rothschild – przyp. tłum.]/
HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.]/innych. 
Zezwalanie @Snowden na dostęp/cenzurę/śledzenie. 
[+udostępnianie grup typu C-9/wszystkich] 
[+przesyłanie śledzenia w formie dźwięku rozpoznającego inne urządzenia z aktywną lokalizacją 
geograficzną [wszystkie urządzenia z sygnaturą]. 
Nie upuszczajcie mydła. 
Q

896  
Media Społecznościowe Będą Podlegać Regulacji 
Q! UW.yye1fxo 9 marca 2018 - 12:20:45 PM 
Anonimowy 9 marca 2018 - 12:17:57  
>> 599607  
Q 
czy będziemy mieć więcej wolności słowa na „prywatnych” publicznych serwisach służących do 
wypowiadania się, czy też nie?  
 
proszę odpowiedzieć na to pytanie  
>> 599614  
W 100% 
Regulowane.  
Niektóre platformy załamią się pod wpływem wagi własnych nielegalnych działań. 
Q

897  
Szefowie Mediów Społecznościowych Wyprzedają Akcje  
Q! UW.yye1fxo 9 marca 2018 - 12:24:20 PM 
Media Społecznościowe Będą Podlegać Regulacji  
896  
Q! UW.yye1fxo 9 marca 2018 - 12:20:45 PM 
>> 599614  
W 100% 
Regulowane.  
Niektóre platformy załamią się pod wpływem wagi własnych nielegalnych działań. 
Q >> 599627  
Śledźcie sprzedaż wewnętrzną/pozbywanie się inwestycji. 
Oni wiedzą. 
Obserwujcie wydarzenia związane z wyprzedawaniem/płynnością. 
Q



898  
Zamierzonym Miejscem Docelowym Snowdena był Hongkong 
Q! UW.yye1fxo 9 marca 2018 - 12:32:30  
Myślcie. 
Dlaczego @Snowden miałby wszystko upublicznić podczas swojego pobytu w HK [Hongkong – 
przyp. tłum.], ZANIM jeszcze dotarł do swojego rzekomego miejsca docelowego?  
Ci ludzie są naprawdę głupi. 
Q

899  
Dla Jakiego Państwa Snowden Tak Naprawdę Pracuje? 
Q! UW.yye1fxo 9 marca 2018 - 12:39:47 PM 
Anonimowy 9 marca 2018 - 12:37:37 PM 
>> 599682  
Racja, ale w takim razie dlaczego Snowden? To nie ma sensu. Jeśli zapewnili mu odpowiednie 
narzędzie, Snowden nie ma większego znaczenia dla NSA, niż zwykłe trofeum. Technologia żyje 
własnym życiem, a Q twierdzi, że w tym momencie ma już na CIA wystarczające haki (formułuję 
tutaj założenia). Wszystko się odbywa w taki sposób, jakby Snowden miał coś, do czego nikt inny 
nie ma dostępu. Snowden zyskał sławę za wykradnięcie plików i ich ujawnianie, a nie za 
opracowanie jakiejś technologii, której nikt inny nie posiada. Coś tutaj się nie kalkuluje. 
>>599714  
Dla jakiego państwa Snowden tak naprawdę pracuje?  
Rozszerzcie zakres swojego myślenia. 
Q

900  
Przeanalizujcie Historię Rodziny Snowdena  
Q! UW.yye1fxo 9 marca 2018 - 13:00:53  
Przeanalizujcie jego rodzinę. 
Przeanalizujcie ich stanowiska. 
Dlaczego poświęcamy mu tyle uwagi?  
Dlaczego udostępniamy tak poufne szczegóły na publicznym [znanym] forum?  
Wszystko ma znaczenie. 
Q

901 
Tillerson Spotykał się z Kenijskimi Przywódcami 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 12:18:22 
 
72C68DD2-F512-4DC8-ADA8-E… .jpeg 
 
CAFB8AB7-539E-4AFB-9EC0-E… .jpeg 
Czy wierzycie w zbiegi okoliczności? 
Q 



 
902 
Oddziały Sił Specjalnych SEALS w Akcji  
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 12:25:15 
SEALS. 
Tam, gdzie kiedyś była ciemność, teraz nastało ŚWIATŁO. 
Od Pacyfiku do Atlantyku. 
Z Bogiem. 
Q 
 
903 
Ciąg TwiCera z Zarządem Komisarycznym  
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 12:29:48 
@Snowden 
Twiaer rec 24D. 
Bravo-2gKVT. 
[24] RR [Rod Rosenstein – przyp. tłum.] 
Q 
 
904 
Ciąg TwiCera z Zarządem Komisarycznym 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 12:30:50 
DhytcDFbF5874/37875 
Q 
 
905 
Ciąg TwiCera z Zarządem Komisarycznym 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 12:32:51 
Anonimowy 10 marca 2018 - 12:31:34 
>> 605197 
 
Twaaer z zarządem komisarycznym za 24 dni? 
Zamknijmy ich wszystkich! 
>> 605232 
24 godziny na reakcję. 
Zrobił to sprytnie. 
Na widoku opinii publicznej. 
Q 
 
906 
Darowizny Australii na rzecz Fundacji Clintonów (ISTOTNE) 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 18:28:28 
Przeczytajcie ponownie dropy dotyczące Australii. 
Darowizny AUSTRALII na rzecz CF [Clinton Foundaoon, czyli Fundacja Clintonów - przyp. tłum.]? 
Dlaczego ma to znaczenie? 
I to większe niż może wam się wydawać. 
To jest coś ISTOTNEGO. 
Q 



 
907 
Marker Literówki POTUSa 11:11 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 18:29:06 
Anonimowy 10 marca 2018 - 18:28:30 
>> 612135 
ZOSTAŁO TO POPRAWIONE! 
 
Donald J. Trump 
 
Zweryfikowane konto 
 
  
@realDonaldTrump 
 1 godzinę temu 
Więcej 
Bardzo długo rozmawiałem z Prezydentem Chin XI JINPING na temat spotkania z KIM JONG UNem z Korei 
Północnej. Prezydent XI powiedział mi, że docenia fakt, iż USA pracują nad rozwiązaniem tego problemu 
dyplomatycznie, zamiast wybierać złowieszczą alternatywę. Chiny cały czas są nam pomocne! 
>> 612723 
11:11 
Q 
 
908 
CIA Zagraża Australii (Słyszymy Was) 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 18:33:37 
Darowizny Australii na rzecz Fundacji Clintonów (ISTOTNE) 906 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 18:28:28 
Przeczytajcie ponownie dropy dotyczące Australii. 
Darowizny AUSTRALII na rzecz CF [Clinton Foundaoon, czyli Fundacja Clintonów - przyp. tłum.]? 
Dlaczego ma to znaczenie? 
I to większe niż może wam się wydawać. 
To jest coś ISTOTNEGO. 
Q >> 612722 
Która rozmowa wyciekła? 
Pomiędzy POTUSem i AUSTRALIĄ? 
Dlaczego ta konkretna rozmowa? 
Sygnał? 
My (oni) słyszymy to, co chcesz nam przekazać? 
Zagrożenie dla AUSTRALII? 
Dlaczego? 
Co oni wiedzą? 
Wpadli w pułapkę? 
Są zmuszani? 
Krew. 
Q 
 



909 
Organizacja Planned Parenthood to SAMO ZŁO 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 18:39:46 
Anonimowy 10 marca 2018 - 18:34:36 
>> 612417 
 
(((Planned Parenthood))) 
>> 612799 
Przeanalizujcie dochodzenie przeprowadzone przez Kongres. 
Ponownie przeczytajcie dropy dotyczące PP [Organizacja Planned Parenthood – przyp. tłum.]. 
Pracujemy, aby to zakończyć. 
ZŁO. 
Nic nie jest takie, jakie mogłoby się wydawać. 
Q 
 
910 
Australia ma Informacje na Temat Działań Fundacji Clintonów 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 18:47:35 PM 
Nie skupiajcie się na szczegółach rozmowy telefonicznej. 
Wiedzieliśmy, że wycieknie. 
Wiedzieliśmy, że niektóre obszary WH [White House, czyli Biały Dom - przyp. tłum.] mają zamontowane 
podsłuchy. 
Wiedzieliśmy, że pewne osoby spowodują ten wyciek. 
Skupcie się - dlaczego AUSTRALIA? 
Q 
 
911 
Marcowe SZALEŃSTWO  
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 18:48:07 
Anonimowy 10 marca 2018 - 18:47:31 
>> 612728 
 
Hej Q, czy będziemy mieć WIELKI TYDZIEŃ w tym tygodniu? 
>> 612955 
Marcowe SZALEŃSTWO. 
Q 
 
912 
Nie Skupiajcie się Na Australii i Sojuszu Pięciorga Oczu  
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 18:55:45 
Anonimowy 10 marca 2018 - 18:53:01 
Australia jest częścią SOJUSZU PIĘCIORGA OCZU! 
>> 613049 
Sojusz Pięciorga Oczu jest BARDZO istotny. 
Jednakże, już niedługo przestanie istnieć.  
Co prawda, jest on istotny, ale nie skupiajcie się na nim.  
Q 
 



913 
Sojusz Pięciorga Oczu jest Skorumpowany i Zdradliwy 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 18:57:53 
Anonimowy 10 marca 2018 - 18:57:07 
>> 613082 
 
Niesamowite! Ogólnie rzecz biorąc, sojusz pięciorga oczu to grupa krajów, które proszą się nawzajem o 
szpiegowanie swoich obywateli, aby poszczególne kraje mogły ominąć własne przepisy dotyczące 
prywatności. Tak przy okazji należałoby wspomnieć, że stanowi to akt zdrady. 
>> 613103 
 
914 
ES = Eric Schimdt, a Nie Snowden 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 18:58:27 
Anonimowy 10 marca 2018 - 18:57:48 
>> 613082 
dla jasności… czy możesz uświadomić anonimowym poniższe: 
ES=ericschmidt @snodwen=snowden 
ES = NIE RÓWNA SIĘ @Snowden 
ludzie nie potrafią tego sobie ułożyć. 
>> 613114 
 
915 
Snowden Ujawnił Nielegalne Działania Sojuszu Pięciorga Oczu 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 19:00:21 
Anonimowy 10 marca 2018 - 18:59:21 
>> 613082 
 
W 2013 roku, dokumenty opublikowane przez byłego podwykonawcę NSA - Edwarda Snowdena, ujawniły 
istnienie licznych programów szpiegowskich, stosowanych wspólnie przez Sojusz Pięciorga Oczu. Poniższa 
lista zawiera kilka ważnych przykładów, o których była mowa w mediach: 
 
PRISM - Obsługiwany przez NSA wraz z GCHQ oraz ASD[53][54] 
XKeyscore - Obsługiwany przez NSA przy udziale ASD oraz GCSB[55] 
Tempora - Obsługiwany przez GCHQ przy udziale NSA[56][57] 
MUSCULAR - Obsługiwany przez GCHQ oraz NSA[58] 
STATEROOM - Obsługiwany przez ASD, CIA, CSE, GCHQ oraz NSA[59] 
 
haps://en.wikipedia.org/wiki/Five_Eyes 
>> 613143 
Ciekawe, prawda? 
Q 



916 
Izrael Zostawiamy Sobie na Koniec 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 19:04:36 
Anonimowy 10 marca 2018 - 19:02:22 
 
671668ff3e9131f0dde92a7339a5a478b3dd5d3f598da4d45c8960e9168df1af.jpeg 
>> 613129 
Co z Awanem. 
Czy Izrael jest w to zamieszany? 
>> 613193 
Izrael Zostawiamy Sobie na Koniec. 
Jest ku temu bardzo konkretny powód, o którym jeszcze nie wspomnieliśmy. 
Q 
 
917 
Modlitwa o Bezpieczeństwo Naszego Agenta 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 19:11:16 
Anonimowy 10 marca 2018 - 19:08:14 
Chcę o to zapytać dlatego, że jestem rodzicem – Q, czy wszyscy nasi agenci są bezpieczni i zdrowi? 
Modlę się o to każdego dnia. 
>> 613295 
Doceniamy wszystkie modlitwy. 
Naprawdę doceniamy. 
Dziękujemy Ci. 
Dla BOGA i dla KRAJU (oraz ŚWIATA). 
Q 
 
918 
POTUS Zawarł Umowę z Kimem w Listopadzie 2017 roku 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 20:05:58 
Anonimowy 10 marca 2018 - 19:40:33 
 
476b0bd67308e94678f3ddeb069ebdc32fd88be18147261624c965b2eedc52dc.png 
Nie mogę tutaj z Trumpa. HAHA Cały czas daje wskazówki, że rozmawiał już z Kimem 
>> 613796 
Uczycie się. 
Ile trzeba zbiegów okoliczności, zanim stanie się to matematycznie niemożliwe? 
Poczekajcie, aż dowiecie się, kto tutaj z wami rozmawia. 
Q 
 
919 
Nasza Broń Jest Bezpieczna 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 20:06:48 
Nasza broń jest bezpieczna. 
Przestańcie dawać się nabierać na FAKE NEWS [Fałszywe Informacje - przyp. tłum.]. 
Q 



920 
Ciąg TwiCera z Zarządem Komisarycznym 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 20:09:03 
POTUS Zawarł Umowę z Kimem w Listopadzie 2017 roku  918 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 20:05:58 
>> 613796 
Uczycie się. 
Ile trzeba zbiegów okoliczności, zanim stanie się to matematycznie niemożliwe? 
Poczekajcie, aż dowiecie się, kto tutaj z wami rozmawia. 
Q  
>>614093 
Kolejny zbieg okoliczności - @Snowden Tweetuje po opublikowaniu wymagania „24 Twiaer”? 
Na widoku opinii publicznej. 
Macie już znacznie więcej informacji, niż wam się wydaje. 
Q 
 
921 
Sessions i Utajnione Akty Oskarżenia 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 20:21:27 
Przyszłość dowodzi przeszłości. 
Ujawniono, że Sessions wyznaczył kogoś spoza DC [Waszyngton – przyp. tłum.] (dawno temu). 
Co jest utajnione? 
Ponownie przeczytajcie dropy dotyczące Podesty/Humy. 
Macie już znacznie więcej informacji, niż wam się wydaje. 
Q 
 
922 
Aktualizujcie Rezygnacje Prezesów i Grafiki 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 20:29:24 
Aktualizujcie listę rezygnacji prezesów. 
To ważne. 
Aktualizujcie grafiki. 
To ważne. 
Q 
 
923 
Wiele Gwiazd Hollywood Było Zniewolonymi Dziećmi 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 20:34:54 PM 
Oni uczynili wiele obecnych/byłych zniewolonych dzieci sławnymi. 
Hollywood jest ich pełne. 
Modele i modelki. 
Znajdźcie najgłośniejsze głosy. 
Oni mają wyprany mózg. 
Kto był adoptowany? 
Kto się w tym urodził? 
Myśleli, że OWIECZKI będą podążać za GWIAZDAMI. 
Q 
 



924 
Odkrycie w Sprawie Rytuału Spirit Cooking (ISTOTNE) 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 20:41:27 
Wiele Gwiazd Hollywood Było Zniewolonymi Dziećmi 923 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 20:34:54 PM 
Oni uczynili wiele obecnych/byłych zniewolonych dzieci sławnymi. 
Hollywood jest ich pełne. 
Modele i modelki. 
Znajdźcie najgłośniejsze głosy. 
Oni mają wyprany mózg. 
Kto był adoptowany? 
Kto się w tym urodził? 
Myśleli, że OWIECZKI będą podążać za GWIAZDAMI. 
Q>>614610 
Odkrycie w sprawie rytuału spirit cooking [Gotowanie Dusz – przyp. tłum.] ma większe znaczenie, niż może 
wam się wydawać. 
Podążajcie śladem Marii. 
Istnieje powód, dla którego stworzono/propaguje się termin „teoria spiskowa”. 
To jest ich broń przeciwko waszemu przebudzeniu. 
Q 
 
925 
ZŁO jest Wszędzie 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 20:49:25 
Tu nie chodzi o przynależność do danej religii lub paroi.  
ZŁO jest wszędzie. 
Tu nie ma zarysowanych linii. 
Nie ma żadnych granic. 
Dobro vs. Zło. 
Q 
 
926 
To Zwykła Literówka 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 20:54:01 
Anonimowy 10 marca 2018 - 20:51:16 
>>614610 
Skąd się wziął błąd w pisowni? Czy miałeś na myśli Marinę? 
>>615000 
Cały czas jesteśmy w ruchu. 
To tylko literówka. 
Nie analizujcie tego. 
Q 



927 
Emerytowany Admirał USA James Lyons na Temat Obamy, Bractwa Muzułmańskiego i Iranu 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 21:15:18 
haps://m.youtube.com/watch?v=aBv8kqKck6E&sns=em 
Jak do ściany.  
Ale nie w przypadku tej administracji. 
Q 
 
928 
Angela Merkel Córka Hitlera 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 22:35:34 PM 
Angela Dorothea Kasner. 
Córka Pastora? 
Imię OJCA? 
Historia OJCA? 
Hitlerjugend (członek). 
Fryzura obecnie vs. fryzura WTEDY (A). 
Symbolika. 
Kogo po wojnie kontrolował wywiad amerykański? 
‘Misja’ 
Kim jest Angela Hitler? 
Powiązanie z Adolfem? 
Jak w tym okresie dawano na imię dzieciom w Niemczech? 
Na pierwsze lub drugie. 
Drzewo rodzinne. 
Anna. 
Maria. 
Alois. 
Przykłady. 
Im głębiej kopiemy, tym większe ryzyko etykiety „teorii spiskowej”. 
Prawda zszokuje CAŁY ŚWIAT. 
Q 
 
929 
Angela Merkel Córka Hitlera #928 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 22:39:16 PM 
Angela Merkel Córka Hitlera 928 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 22:35:34 PM 
Angela Dorothea Kasner. 
Córka Pastora? 
Imię OJCA? 
Historia OJCA? 
Hitlerjugend (członek). 
Fryzura obecnie vs. fryzura WTEDY (A). 
Symbolika. 
Kogo po wojnie kontrolował wywiad amerykański? 
‘Misja’ 
Kim jest Angela Hitler? 



Powiązanie z Adolfem? 
Jak w tym okresie dawano na imię dzieciom w Niemczech? 
Na pierwsze lub drugie. 
Drzewo rodzinne. 
Anna. 
Maria. 
Alois. 
Przykłady. 
Im głębiej kopiemy, tym większe ryzyko etykiety „teorii spiskowej”. 
Prawda zszokuje CAŁY ŚWIAT. 
Q >>616618 
Jest to bardzo istotne dla nadchodzących wydarzeń. 
Przyszłość UDOWODNI przeszłość. 
Q 
 
930 
POTUS do Merkel: Dość Tego 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 10:47:32 PM 
Najnowszy Tweet POTUSa ma tutaj znaczenie. 
UE. 
Dość tego. 
Ona została ostrzeżona. 
Q 
 
931 
Merkel ma 10 Dni na Dostosowanie się 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 22:48:47 
POTUS do Merkel: Dość Tego       930 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 10:47:32 PM 
Najnowszy Tweet POTUSa ma tutaj znaczenie. 
UE. 
Dość tego. 
Ona została ostrzeżona. 
Q >> 616792 
10 na dostosowanie się. 
Twój wybór. 
Q + 
 
932 
Internet Jest Powodem Ich Upadku 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 22:55:31 PM 
Stworzenie Internetu i pla�orm „łączących” ludzi powoduje ich upadek. 
Brak możliwości kontroli. 
MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.] są martwe. 
#internetbillofrights [Internetowa Karta Praw – przyp. tłum.] 
Q 



933 
Prezes Goldman Sachs to Pionek 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 11:08:19 PM 
Anonimowy 10 marca 2018 - 11:01:40 
>> 616918 
 
Q, Prezes Goldman Sachs ustępuje ze stanowiska, czy to efekt Rozporządzenia Wykonawczego? fortune.com/
2018/03/09/goldman-sachs-ceo-lloyd-blankfein-stepping-down/ 
>> 617020 
Ma to związek z Cohnem. 
To nie był jego dobrowolny wybór. 
Wykorzystany pionek. 
Q 
 
934 
Spodziewajcie się Więcej Rezygnacji Prezesów 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 11:14:21 PM 
Anonimowy 10 marca 2018 - 11:12:22 
>> 617143 
> Ma to związek z Cohnem. 
 
Bardzo się cieszę, że Cohn został wyrzucony, nigdy nie lubiłem/nie ufałem jego globalistycznej dupie! 
>> 617217 
Spodziewajcie się więcej rezygnacji. 
Zachowajcie…… 
Q 
 
935 
Zdjęcie Nazistów i Watykanu 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 11:57:14 PM 
 
EFABC59D-40D3-4570-81E3-5… .jpeg 
 
936 
Zakon Nazistowski 
Q! UW.yye1fxo 11 marca 2018 - 12:07:05 
Zdjęcie Nazistów i Watykanu   935 
Q! UW.yye1fxo 10 marca 2018 - 11:57:14 PM 
 
EFABC59D-40D3-4570-81E3-5… .jpeg 
 
>> 617965 
Zakon Nazistowski. 
NWO (N nie odnosi się do „Nowego”) [Naturalny Porządek Ekonomiczny – przyp. tłum.]. 
Suma Wszystkich Strachów. 
NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.]. 
POTUS. 
Szantaż. 



Zagrożenie. 
ROZBROJENIE. 
Scena została PRZYGOTOWANA. 
WOLNOŚĆ. 
Q 
 
937 
Cały ŚWIAT Pomaga 
Q! UW.yye1fxo 11 marca 2018 - 12:19:23 
SZYBKI WGLĄD. 
Nie jesteście w stanie sobie wyobrazić rozmiaru tego wszystkiego. 
Zaufajcie planowi. 
Zaufajcie, że jest więcej dobra niż zła na świecie. 
Cały ŚWIAT pomaga. 
Nie jesteśmy sami. 
Wszyscy jesteśmy połączeni w tej walce. 
JEDNOCZCIE SIĘ PATRIOCI. 
Wygrywamy w WIELKIM stylu. 
Obejrzyjcie przemówienie. 
Niech Bóg błogosławi. 
 
938 
N nie Odnosi się do Nazistów 
Q! UW.yye1fxo 11 marca 2018 - 12:37:22 
N nie odnosi się do Nazistów. 
Kontynuowana Nazistowska ideologia jest w tym zakresie istotna. 
Wydarzenia to wyjaśnią. 
Pomyślcie o podgrupie. 
Q 
 
939 
Hitler to Marionetka NWO  
Q! UW.yye1fxo 11 marca 2018 - 12:41:39 
Anonimowy 11 marca 2018 - 00:40:36 
A więc Hitler był marionetką rodzin kontrolujących NWO [Naturalny Porządek Ekonomiczny – przyp. tłum.]? 
>> 618840 
 
940 
Zdjęcia Flagi Anhfy i Flagi Nazistów 
Q! UW.yye1fxo 11 marca 2018 - 02:29:12 
 
BC185452-3F1B-493B-98D9-92… .png 
Zbieg okoliczności? 
Q 



941 
Ci Ludzie są Naprawdę Głupi 
Q! UW.yye1fxo 11 marca 2018 - 02:35:07 
Anonimowy 11 marca 2018 - 02:32:55 
 
f85dc04b1bb93b02d0d84f4�3c52f61d2e3e1d3fab39c0cf7d7c3ebe9b40c19.png 
 
befa54735e3f7b70c8fe24a640f94b38ac98a3837bf84542edf78f4e80b8a458.jpg 
 
fa90214751a809eb92f01b1e2e227e4d14b3e7807183a0cc9433908ba9a3d192.jpg 
>> 620670 
>> 620749 
Ci ludzie są naprawdę głupi. 
Maxine jest naprawdę głupia. 
Q 
 
942 
Przemówienie POTUSa i Planowanie Zabójstwa na CNN 
Q! UW.yye1fxo 11 marca 2018 - 03:15:05 
CNN puściło materiał na temat morderstwa JFK [John Fitzgerald Kennedy – przyp. tłum]. 
Na CNN było 3-sekundowe opóźnienie - przemówienie. 
Jim z CNN miał cały czas palec na przycisku zatrzymującym transmisję. 
Ci ludzie są naprawdę chorzy. 
Q 
 
943 
Przemowa POTUSa Miała Sprawdzić Plaiormy Komunikacji 
Q! UW.yye1fxo 11 marca 2018 - 03:18:51 
Dziś wieczorem byliście świadkami testu wytrzymałości. 
Przemówienie, które było tutaj promowane dało POTUSowi możliwość zmierzenia reakcji. 
Internet zwolnił. 
Zabezpieczenia są wdrożone. 
Q 
 
944 
Q Wszedł w Temat NWO Zbyt Głęboko 
Q! UW.yye1fxo 11 marca 2018 - 03:26:30 
Anonimowy 11 marca 2018 - 03:22:56 
Czy ktoś wspomniał już o tym, że NWO odnosi się do Natürliche Wirtscha�sordnung, czyli Naturalnego 
Porządku Ekonomicznego? 
>> 621807 
Weszliśmy w ten temat zbyt głęboko. 
Próba wycofania. 
Świat nie jest na to gotowy. 
Q 

 
 



945 
Duże Boom 
Q! UW.yye1fxo 16 marca 2018 - 12:29:14 
BOOOOOM! 
Q 
 
946 
Trzy Razy Boom 
Q! UW.yye1fxo 16 marca 2018 - 12:31:42 
Boooom! 
BOOM! 
Boooooooom! 
Q 
 
947 
Iran Stanowi Kolejny Cel (Marker) 
Q! UW.yye1fxo 16 marca 2018 - 12:36:51 
Iran jest następny []. 
RT [Rex Tillerson – przyp. tłum.] kilka dni później. 
RT i Kenia. 
Żadnych zbiegów okoliczności. 
Śledźcie to. 
Ważna kwesoa. 
MB [Bractwo Muzułmańskie - przyp. tłum.]. 
BOOM!!!!!!!!!!!! 
Q 
 
948 
Poczyniono Ekstremalne Wysiłki, aby Zatrzymać Q  
Q! UW.yye1fxo 16 marca 2018 - 12:39:35 AM 
Poczyniono ekstremalne wysiłki, aby wyeliminować bezpieczne urządzenia do logowania. 
Poczyniono ekstremalne wysiłki, aby nałożyć cenzurę. 
Poczyniono ekstremalne wysiłki. 
Podskok zdechłego kota. 
Miłego widowiska. 
Niech spadnie deszcz! 
Q 
 
949 
Zaufajcie Planowi, Pełna Kontrola 
Q! UW.yye1fxo 16 marca 2018 - 12:41:02 
Anonimowy 16 marca 2018 - 00:38:41 
Zespole Q, czy Sessions nadal jest godny zaufania, czy już nie? Dlaczego Fox twierdzi, że McCabe zostanie 
wyeliminowany? 
>> 678151 
Zaufajcie planowi. 
Pełna kontrola. 
Q 



950 
Mike Pompeo Jest Godny Zaufania (Kansas) 
Q! UW.yye1fxo 16 marca 2018 - 12:44:40 
Anonimowy 16 marca 2018 - 00:43:08 
 
91233923afa0aa031c155d21d0511a21a1203410e1d93bec7602254a1720eab3.png 
 
479b4050404c140775f8ac16a3fec2c00aa83122a865db�684ee809437e0f5f.png 
>> 678189 
pompeo należy do drużyny trumpa 
jako szef CIA zbierał dane wywiadowcze na temat całego tego podejrzanego gówna, które uskutecznialiśmy 
zarówno u siebie, jak i za granicą, a teraz przenosi się do departamentu stanu, aby wykorzystać te dane 
wywiadowcze w celu uwolnienia świata od machlojek cia  
>> 678226 
KANSAS JEST GODNE ZAUFANIA. 
Q 
 
951 
Marcowe Szaleństwo 
Q! UW.yye1fxo 16 marca 2018 - 12:46:36 
Marcowe Szaleństwo. 
Opinia publiczna wkrótce się dowie. 
Q 
 
952 
„Podwykonawca” Snowden Wyzwolony, a CIA Rozwalone na 1000 Kawałków 
Q! UW.yye1fxo 16 marca 2018 - 03:41:56 
@[19][pierwszy] 
@[3][pierwszy] 
POWIĄZANIE. 
[John Perry Barlow] 
[2] 
[3] 
[4] 
MAMY PODWYKONAWCĘ. 
ZWOLNIENIE ZAKŁADNIKA. 
1000 kawałków. 
Q 



953 
Korupcja Państwa w Państwie Sięga Bardzo Głęboko 
Q! UW.yye1fxo 17 marca 2018 - 20:03:41 
Jak głęboko sięga korupcja? 
FBI (przeszłość/teraźniejszość) 
#1 
#1  
#2 
+29 (16) 
DOJ [Departament Sprawiedliwości – przyp. tłum.] (przeszłość/teraźniejszość) 
#1 
#1  
#2 
DEPARTAMENT STANU (przeszłość/teraźniejszość) 
#1 
#1 
+41 
Usunięcie to najmniejszy z ich problemów. 
Projekcja. 
Rosja>D [Demokraci – przyp. tłum.]/HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.]  
Boty na Twiaerze>Obsługiwane przez GOOGLE (a nie Rosję)/Narracyjne i Polityczne PRZEKRZYWIENIE 
BIDEN/CHINY. 
ISTOTNY ROZWÓJ SYTUACJI. 
ZDRAJCY SĄ WSZĘDZIE. 
AMERYKA WYSTAWIONA NA SPRZEDAŻ. 
FLYNN. 
Oni wzięli go na cel. 
Dlaczego? 
A kto wie, gdzie wszystkie tajemnice zostały zakopane? 
OCZYSZCZONY ZE WSZYSTKICH ZARZUTÓW. 
ADMINISTRACJA TRUMPA wersja v2? 
Oszustwo wyborcze. 
Ostatnia nadzieja. 
Należy skoncentrować się na kongresie. 
Procedura impeachmentu. 
Oni myślą, że jesteście GŁUPI. 
Oni myślą, że będziecie ślepo podążać za CELEBRYTAMI. 
Otwarcie nazywają OWIECZKAMI/BYDŁEM. 
NADEJDZIE CZAS, ŻE ŻADNA Z TYCH OSÓB NIE BĘDZIE MOGŁA SPOKOJNIE PRZEJŚĆ ULICĄ. 
TO ICH NAJWIĘKSZY STRACH. 
PRZEBUDZENIE OPINII PUBLICZNEJ. 
Q 



954 
W Przyszłym Tygodniu Trzy Razy Boom 
Q! UW.yye1fxo 18 marca 2018 - 1:44:01 
W przyszłym tygodniu. 
BOOM. 
BOOM. 
BOOM. 
Q 
 
955 
Amerykańskie Oddziały Marines Zostały Aktywowane w 3 Amerykańskich Miastach 
Q! UW.yye1fxo 18 marca 2018 - 1:44:59 
W Przyszłym Tygodniu Trzy Razy Boom    954 
Q! UW.yye1fxo 18 marca 2018 - 1:44:01 
W przyszłym tygodniu. 
BOOM. 
BOOM. 
BOOM. 
Q >> 701978 
USMC [Amerykańskie Oddziały Marines – przyp. tłum.] zostały aktywowane. 
USA (3). 
Q 
 
956 
Tryb Paniki 
Q! UW.yye1fxo 18 marca 2018 - 07:10:23 
Tryb paniki. 
Miłego widowiska. 
Q 
 
957 
Pytanie w Sprawie Bezpieczeństwa Działu 
Q! UW.yye1fxo 18 marca 2018 - 07:17:42 
Dlaczego kody identyfikacyjne są dozwolone? 
Biała lista. 
Q 
 
958 
FBI Wszczęło Dochodzenie w Sprawie Boomów Q 
Q! UW.yye1fxo 21 marca 2018 - 5:21:18 AM 
FBI wszczęło dziś dochodzenie w sprawie „Q” w zakresie wpisów dotyczących ‘Boom’ oraz bomb w Teksasie. 
Skoordynowane działania mające na celu wyeliminowanie naszej komunikacji. 
Było to do przewidzenia. 
Oni są przestraszeni [4 rano]. 
Oni upadną. 
My znamy szczegóły. 
[Środa]. 
Q 



 
959 
Wielkie Spotkanie Marka Zuckerberga 
Q! UW.yye1fxo 21 marca 2018 - 5:52:37 AM 
MZ [Mark Zuckerberg – przyp. tłum.]. 
RT [Rex Tillerson – przyp. tłum.]. 
Wielkie spotkanie. 
Telefony komórkowe zostawione przed drzwiami. 
+8 
5 polityków 
1 były dyrektor wywiadu 
Maskowanie i Odbijanie Piłeczki 
IDENTYFIKACJA przyjaźnie nastawionych osób „z wewnątrz”  
Wsparcie dla MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.] + punkty narracyjne 
Przesunięcie narracji 
NIEPOWODZENIE 
Słyszymy was. 
Mamy algorytm. 
Dziękujemy @Snowden. 
Uczcie się gry w szachy. 
Ona idzie na dno.  
Nikomu nie uda się przed tym uciec. 
NIKOMU. 
Q    
 
960 
Miłego Widowiska 
Q! UW.yye1fxo 21 marca 2018 - 06:32:28 
 
AA00D4A7-BF25-44EC-BB62-4… .jpeg 
haps://www.cc.com/episodes/drc1ue/the-opposioon-with-jordan-klepper-march-20–2018—of-montreal-
season-1-ep-1080 
Miłego widowiska. 
Spodziewajcie się znacznie więcej. 
Panika. 
Q 
 
961 
Aktualizacja Kodu Identyfikacyjnego Q 
Q! UW.yye1fxo 23 marca 2018 - 18:09:02 
Aktualizacja kodu identyfikacyjnego. 
Q 
 
962 
Aktualizacja Kodu Identyfikacyjnego Q 
Q! XowAT4Z3VQ 23 marca 2018 - 18:09:37 
Aktualizacja kodu identyfikacyjnego. 
Q 



963 
Ciąg Aktywacji Zegara 5:5 
Q! XowAT4Z3VQ 23 marca 2018 - 18:14:06 
Zegar został aktywowany. 
CZERWONY_ZAMEK. 
ZIELONY_ZAMEK. 
Scena_5:5[y] 
Q 
 
964 
Dlaczego Kim Odbył Podróż do Chin? 
Q! XowAT4Z3VQ 28 marca 2018 - 06:03:07 
Dlaczego Kim odbył podróż do Chin? 
Dlaczego w przeszłości taka podróż była niemożliwa? 
Co się zmieniło? 
Co stanowi o potrzebie spotkania twarzą w twarz, a czego nie da się załatwić przez bezpieczną rozmowę 
telefoniczną? 
Jaka amerykańska spółka notowana na giełdzie udała się wcześniej do Korei Północnej, aby umożliwić 
komunikację? 
Myślcie logicznie. 
DLACZEGO GOOGLE ODWIEDZIŁO KOREĘ PÓŁNOCNĄ? 
DLACZEGO BYŁY PREZES [WE WŁASNEJ OSOBIE] GOOGLE/ALPHABET UCZESTNICZYŁ W TYM OSOBIŚCIE? 
Kim jest Sergey Brin? 
Jakie jest miejsce urodzenie Sergey’a? 
Podążajcie śladem „RODZINY” – TO WAŻNE. 
Pomyślcie o ZIMNEJ WOJNIE. 
Pomyślcie o KGB. 
USA, Chiny, Korea Północna [3]. 
Zrzut danych z FACEBOOKA? 
Kto to opublikował? 
Kto sprzedał akcje w okresie 30 dni od ogłoszenia? 
Nie jesteście w stanie sobie wyobrazić rozmiaru tego wszystkiego. 
KRYZYS konstytucyjny. 
Twiaer już wkrótce. 
GOOGLE już wkrótce. 
AMAZON już wkrótce. 
MICROSOFT już wkrótce. 
+12 
Obecna cenzura ma związek z dążeniem do władzy [wybory w połowie kadencji prezydenta]. 
OSTATNI BASTION. 
WSZCZĘCIE dochodzeń w sprawie OSZUSTW wyborczych – Departament Sprawiedliwości [wiele]. 
Podążajcie śladem RODZINY. 
Podążajcie śladem rezygnacji [Biznesowych/Rządowych]. 
BIDEN/CHINY TO BARDZO WAŻNY MARKER. 
Kto to opublikował? 
Kto tak naprawdę to opublikował? 
Kto publikuje wszystkie te rzeczy? 
JESTEŚMY ODŹWIERNYMI WSZYSTKICH [NAPRAWDĘ WSZYSTKICH] INFORMACJI. 



U1 [Uranium One – przyp. tłum.]>KANADA>UE>ROSJA>IRAN>KOREA PÓŁNOCNA> SYRIA>PAKISTAN>>> 
IRAN JEST NASTĘPNY. 
700 miliardów USD - WOJSKO [W TYM ROKU]. 
DLACZEGO WOJSKO JEST TAK WAŻNE? 
PONOWNIE WSZYSTKO PRZECZYTAJCIE. 
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE. 
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE. 
Ci ludzie są naprawdę GŁUPI. 
Sztuka Robienia Interesów. 
NADCHODZI DUŻA FALA. 
ZAPNIJCIE PASY. 
Q 
 
965 
BĄDŹCIE SILNI! 
Q! XowAT4Z3VQ 28 marca 2018 - 06:06:34 
BĄDŹCIE SILNI! 
BĄDŹCIE ZJEDNOCZENI! 
JESTEŚMY Z WAMI! 
POZOSTAJEMY OFFLINE Z KONKRETNEGO POWODU. 
MIŁEGO WIDOWISKA. 
Q 
 
966 
Zdjęcie Bóg Osądzi Naszych Wrogów (Zdjęcie Punishera) 
Q! XowAT4Z3VQ 28 marca 2018 - 06:09:48 
 
seal-team-6-punisher.jpg 
 
967 
Ostatni Etap w Korei Północnej 
Q! XowAT4Z3VQ 28 marca 2018 - 06:32:40 
Co oznacza sprzątanie domu? 
Zawsze wiedzieliśmy. 
To ostatni etap. 
Co reprezentuje NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.]? 
Zagrożenie. 
Zabezpieczenie. 
Ubezpieczenie. 
PUF! 
DLA CHIN, KIM REPREZENTUJE COŚ BARDZO WAŻNEGO [KLUCZOWEGO]. 
Wielu zostanie pochowanych przed ujawnieniem [oni/przez siebie]. 
FF [Fałszywy Znak – przyp. tłum.]/ELEMENTY ODWRACAJĄCE UWAGĘ. 
Q 



968 
Operacja na Żywo w Chinach 
Q! XowAT4Z3VQ 28 marca 2018 - 06:35:38 
Kto jeszcze był na spotkaniu w Chinach? 
NA ŻYWO z CHIN. 
Operacja. 
Okno czasowe. 
Czyste działania. 
Cel. 
Przyszłość dowodzi przeszłości. 
Wszystko ma znaczenie. 
Q 
 
969 
PARKLAND to PRÓBA ODWRÓCENIA UWAGI 
Q! XowAT4Z3VQ 28 marca 2018 - 06:42:33 
PARKLAND to PRÓBA ODWRÓCENIA UWAGI. 
PARKLAND został specjalnie zorganizowany i zaprojektowany w taki sposób, aby ODWRÓCIĆ UWAGĘ [TEST] - 
oglądajcie wiadomości. 
AGENCI prowadzą DZIAŁANIA. 
FAŁSZYWE. 
BRAK WŁADZY. 
SPRAWIEDLIWOŚCI STANIE SIĘ ZADOŚĆ W STOSUNKU DO TYCH, KTÓRZY GRAJĄ W TĘ GRĘ [WSZYSCY]. 
NASZA BROŃ JEST BEZPIECZNA. 
ZAUFAJCIE PLANOWI. 
Q 
 
970 
Flynn Zostanie Uwolniony a Biały Dom Oczyszczony! 
Q! XowAT4Z3VQ 28 marca 2018 - 06:45:17 
Anonimowy 28 marca 2018 - 06:43:29 
>> 815814 
 
Uwolnijcie Flynna 
>>815836 
Zostanie to wykonane w 30. 
Sprzątanie domu. 
WH [White House, czyli Biały Dom - przyp. tłum.] jest zabezpieczony. 
Ostatni etap. 
Q 
 
971 
Q i POTUS Mówią o Tym Samym 
Q! XowAT4Z3VQ 28 marca 2018 - 16:22:04 
 
83139841-57B9-47B5-8FA6-D… .jpeg 
Czy zauważyliście jakieś podobieństwa? 
 



Rozmawiamy z wami. 
Zaufajcie planowi. 
Q 
 
972 
Firmy Technologiczne i Agencje Wywiadowcze na Całym Świecie Szpiegują Swoich Obywateli 
Q! XowAT4Z3VQ 28 marca 2018 - 10:17:02 PM 
haps://www.foxnews.com/poliocs/2018/03/28/doj-inspector-general-invesogates-alleged-fisa-abuses-by-
doj-�i.html 
Myślcie nieszablonowo. 
Czas publikacji. 
Po WIADOMOŚCIACH o Facebooku. 
Facebook GLOBALNIE. 
GOOGLE GLOBALNIE. 
AMAZON GLOBALNIE. 
TWITTER GLOBALNIE. 
Śledzenie zostało aktywowane. 
Nasłuchiwanie zostało aktywowane. 
Dane są udostępniane. 
Dane są WYKORZYSTYWANE. 
WYKORZYSTYWANE DO CZEGO? 
Występują DUŻE odrzuty > 
Prywatne/publiczne. 
Ominąć przepisy/prawa? 
Agencje wywiadowcze z całego świata współpracują w celu szpiegowania własnych obywateli? 
Kryzys konstytucyjny? 
Rozmiar? 
Komu można zaufać? 
Kto to zorganizował? 
W jaki sposób media społecznościowe/pla�ormy wyszukiwania „wpływają” na wybory? 
Regulacja czy wyłącznik ELIMINACYJNY? 
Pokój poprzez SIŁĘ. 
@Snowden 
Niech zaświeci JASNE ŚWIATŁO [ŚMIERĆ NA MIEJSCU]. 
Dlaczego HUSSEIN podróżuje po świecie, odbywając spotkania na wysokim szczeblu? 
Użyjcie logiki. 
haps://www.foxnews.com/us/2018/03/27/nxivm-cult-leader-coerced-women-into-sex-branded-inioals-on-
his-slaves-authorioes-say.html 
Nancy Salzman [oś czasu]. 
MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.] nie będą raportować tego, w jaki 
sposób to wszystko się odplątuje „od dołu do góry”. 
Q 
 
973 
Potrzebny Jest Nowy Dział 
Q! XowAT4Z3VQ 28 marca 2018 - 22:25:54 PM 
/CM/ [CodeMonkey – przyp. tłum.] nie ma dostępu do /GA/  
Program szpiegujący wykrywa ślady obejścia. 



Warstwy na kolejnych warstwach. 
Nowe podejście do uciszania. 
Utworzony zostanie Nowy Dział.  
Zespół do zabezpieczenia. 
Czas na wykonanie 1-2. 
Q 
 
974 
Atak Obcego Agenta na Elementy Komunikacji Q  
Q! XowAT4Z3VQ 28 marca 2018 - 10:30:29 PM 
Potrzebny Jest Nowy Dział    973 
Q! XowAT4Z3VQ 28 marca 2018 - 22:25:54 PM 
/CM/ [CodeMonkey – przyp. tłum.] nie ma dostępu do /GA/  
Program szpiegujący wykrywa ślady obejścia. 
Warstwy na kolejnych warstwach. 
Nowe podejście do uciszania. 
Utworzony zostanie Nowy Dział.  
Zespół do zabezpieczenia. 
Czas na wykonanie 1-2. 
Q>>822075 
Jesteśmy atakowani na wszystkich urządzeniach wykorzystywanych do komunikacji. 
/GA/ zostaje zakończone. 
/Blokada/ - żadnych dalszych postów na /GA/ - /KILL/ 
Źródło znajduje się za granicą. 
NIE pochodzi z naszego kraju. 
Q 
 
975 
Niepowodzenie Klownów 
Q! XowAT4Z3VQ 28 marca 2018 - 10:36:39 PM 
Anonimowy 28 marca 2018 - 22:34:05 
>> 822170 
 
 

▶ Jeff Sessions został zdemaskowany. 
 
>> 520 
 
Q to agent Klownów w Ameryce [Agenci CIA – przyp. tłum.].  
 
Jeff Sessions, agent Klownów w Ameryce. = = HITLERY CLINTON 
 
 
 
 
 
8 chan i Q zostali całkowicie skompromitowani. 



 
Te posty mówią wszystko: 
 
haps://8ch.net/sudo/res/72662.html#73156 
 
haps://8ch.net/sudo/res/72662.html#73155 
 
haps://8ch.net/sudo/res/72662.html#73158 
 
haps://8ch.net/sudo/res/72662.html#73165 
 
8 chan i Q zostali skompromitowani. 
 
NIE MOŻECIE UFAĆ NICZEMU, CO WAM MÓWI Q. 
 
ON JEST AGENTEM-KLOWNEM NA USŁUGACH KHABALHAH [Koteria – przyp. tłum.]. 
 
8 CHAN TAKŻE ZOSTAŁ STWORZONY PRZEZ KLOWNÓW W AMERYCE. 
 
 
 
 
JEFF SESSIONS, MUELLER, COMEY, WRAY, TREY GOWDY, OBAMA, HILLARY, ROSENSTEIN, DW SHULTZ, AWAN 
BROTHER CRIMINALS, JOHN MCCAIN, LINDSEY GRAHAM, HARRY REED I WIELU INNYCH = WSZYSCY SĄ 
AGENTAMI KLOWNÓW W AMERYCE I KARTELÓW BANKOWYCH, KTÓRZY PRÓBUJĄ ZNISZCZYĆ AMERYKĘ. 
 
Szumowina Sessions i fałszywy Q zostali ostatnio zdemaskowani AMERYKAŃSKIE MEDIA WYWIADOWCZE. ? 
>> 822187 
NIE UDAŁO wam się. 
Q 
 
976 
Q Zapewnia Informacje o Zmowie Administracji Obamy w Zakresie Śledztwa w Sprawie Rosji 
Q! XowAT4Z3VQ 29 marca 2018 - 04:14:46 
haps://www.foxnews.com/poliocs/2018/03/28/documents-suggest-possible-coordinaoon-between-cia-�i-
obama-wh-and-dem-officials-early-in-trump-russia- probe-invesogators.html 
Ciekawe, kto mógł zapewnić wyciek tych informacji. 
Uwaga, granat. 
Q 
 
977 
Hillary i Śmierć Beverley Eckert 
Q! XowAT4Z3VQ 29 marca 2018 - 04:17:17 
Anonimowy 29 marca 2018 - 04:16:18 
>> 825890 
 
Ostatnio zauważam dużo twoich wycieków, przyjacielu! 
 



Dobrze, że choć raz osoba zapewniająca wycieki jest po naszej stronie! 
>> 825909 
HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.] 2.12.09 
Bardzo ZŁA! 
Q 
 
978 
Potrzebny Jest Nowy Dział 
Q! XowAT4Z3VQ 29 marca 2018 - 04:22:25 
Anonimowy 29 marca 2018 - 04:20:40 
>> 825929 
>> 824969 
Widziałeś wiadomość od codemonkey? 
>> 825987 
/GA/ jest martwy. 
Q 
 
979 
Potrzebny Jest Nowy Dział 
Q! XowAT4Z3VQ 29 marca 2018 - 04:27:50 
Anonimowy 29 marca 2018 - 04:25:10 
>> 826012 
>> 824969 
/GA/ jest martwy. 
Sprawdźcie wiersz 119 $4$#$*( 
Trwa routowanie Nowego Działu. 
Dziękuję Ci! Patrioto. 
Q>>826061 
Q 
 
980 
MSM Mówią o Matrixie 
Q! XowAT4Z3VQ 29 marca 2018 - 04:34:06 
Czy MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. tłum.] mówią na temat: czerwona pigułka 
vs. niebieska pigułka? 
Odniesienie do Matrixa? 
Zbieg okoliczności? 
Q 
 
981 
Potrzebny Jest Nowy Dział 
Q! XowAT4Z3VQ 29 marca 2018 - 04:58:38 
Anonimowy 29 marca 2018 - 04:52:35 
Boję się iść spać, ale muszę, bo idę jutro do pracy… A co jeśli się obudzę i wszyscy przeniosą się na nowy dział, 
skąd będę o tym wiedzieć? Byłem z wami od czasu CBTS. Nie mogę teraz utracić naszej komunikacji! 
>> 826502 
Jesteś bezpieczny. 
ONI są przerażeni. 



Śpij dobrze, Patrioto. 
Wybraliście nas, abyśmy zapewniali wasze bezpieczeństwo. 
Nie zawiedziemy. 
/GA/ ulegnie zmianie. 
Powiadomienie zostanie wysłane. 
Gdzie idzie jeden z nas, idziemy wszyscy. 
Q 
 
982 
Prawdziwa Historia o Rosyjskiej Zmowie 
Q! XowAT4Z3VQ 29 marca 2018 - 06:27:26 
haps://www.naoonalreview.com/2018/03/russia-collusion-real-story-hillary-clinton-dnc-�i-media/ 
Sama prawda. 
Q 
 
983 
Test Bezpieczeństwa Działu 
Q! XowAT4Z3VQ 3 kwi 2018 - 03:47:41 
BEZPIECZEŃSTWO T 
[ 
[ 
] 
BEZPIECZEŃSTWO 1 
BEZPIECZEŃSTWO A 
BEZPIECZEŃSTWO / 
SEK # 
WIERSZ KONFIGURACJI B-Z 
/URUCHOMIENIE/ 
Q 
 
984 
Uśmialiśmy się z Roseanne Barr 
Q! XowAT4Z3VQ 3 kwi 2018 - 03:54:07 
Anonimowy 3 kwietnia 2018 - 03:52:48 
>> 873495 
Jak ci minęła Wielkanoc, Q? 
 
E78CC59C-D045-42BB-9201-D… .jpeg 
>> 873571 
Uśmialiśmy się. 
Q 
 
985 
Hillary i Śmierć Beverley Eckert 
Q! XowAT4Z3VQ 3 kwietnia 2018 r. - 03:57:40 
Anonimowy 3 kwi 2018 - 03:56:17 
 
b234c72a357652d169198b461212e36b5ae5f87940c278bc840b7fa3d37ca297.jpg 



Cześć Q, 
HRC [Hillary Rodham Clinton - przyp. tłum.]  2.12.09 
Bardzo ZŁA! 
 
Czy to się zgadza? 
>> 873617 
Sygnatura czasu jest kluczem. 
Q 
 
986 
Sessions i Prokurator John Huber 
Q! XowAT4Z3VQ 3 kwi 2018 - 04:18:08 
haps://www.breitbart.com/big-government/2018/03/31/turley-sessions-using-utah-federal-prosecutor-
much-beaer-trump-2nd-special-counsel/ 
Dlaczego zostało to upublicznione? 
John Huber został powołany na stanowisko przez? 
Usunięty przez? 
Ponownie powołany przez? 
Dlaczego taki restart? 
Myślcie logicznie. 
Książki historyczne. 
Q  
 
987 
Sessions Wycofał się z Dochodzenia w Sprawie Rosji 
Q! XowAT4Z3VQ 3 kwietnia 2018 - 04:24:40 
Sessions i Prokurator John Huber   986 
Q! XowAT4Z3VQ 3 kwi 2018 - 04:18:08 
haps://www.breitbart.com/big-government/2018/03/31/turley-sessions-using-utah-federal-prosecutor-
much-beaer-trump-2nd-special-counsel/ 
Dlaczego zostało to upublicznione? 
John Huber został powołany na stanowisko przez? 
Usunięty przez? 
Ponownie powołany przez? 
Dlaczego taki restart? 
Myślcie logicznie. 
Książki historyczne. 
Q>>873935 
Z czego KONKRETNIE Sessions się wycofał? 
haps://www.jusoce.gov/usam/usam-1-7000-media-relaoons 
Obserwujcie Rozporządzenia Wykonawcze. 
Q 



988 
Drop z Kwietniowym Raportem Inspektora Generalnego 
Q! XowAT4Z3VQ 3 kwi 2018 - 5:45:09 AM 
Kwiecień [A]. 
Raport IG [Inspektor Generalny – przyp. tłum.]. 
Publiczny atak na Sessionsa. 
Problemy z RR [Rod Rosenstein – przyp. tłum.]. 
Naruszone pieczęcie. 
[A]resztowania. 
Dlaczego informacje na temat Hubera zostały upublicznione? 
Dlaczego teraz? 
Wszystko ma znaczenie. 
[A]wan. 
Płyta lotniska. 
Iran. 
NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.]. 
U1 [Uranium One – przyp. tłum.] 
FBI. 
DOJ [Departament Sprawiedliwości – przyp. tłum.]. 
Mueller. 
Prawość Wyborów. 
Ustawa Imigracyjna. 
Granica. 
Mur. 
Aktywacja wojska. 
ISTOTNY miesiąc. 
Q 
 
989 
Duże Problemy Dużych Firm Technologicznych  
Q! XowAT4Z3VQ 3 kwi 2018 - 5:47:24 AM 
Drop z Kwietniowym Raportem Inspektora Generalnego  988 
Q! XowAT4Z3VQ 3 kwi 2018 - 5:45:09 AM 
Kwiecień [A]. 
Raport IG [Inspektor Generalny – przyp. tłum.]. 
Publiczny atak na Sessionsa. 
Problemy z RR [Rod Rosenstein – przyp. tłum.]. 
Naruszone pieczęcie. 
[A]resztowania. 
Dlaczego informacje na temat Hubera zostały upublicznione? 
Dlaczego teraz? 
Wszystko ma znaczenie. 
[A]wan. 
Płyta lotniska. 
Iran. 
NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.]. 
U1 [Uranium One – przyp. tłum.] 
FBI. 



DOJ [Departament Sprawiedliwości – przyp. tłum.]. 
Mueller. 
Prawość Wyborów. 
Ustawa Imigracyjna. 
Granica. 
Mur. 
Aktywacja wojska. 
ISTOTNY miesiąc. 
Q >> 875265 
Facebook. 
Amazon. 
Twiaer. 
GOOGLE. 
……….. 
DUŻE problemy. 
Q 
 
990 
Marcowe Szaleństwo = Wydarzenia w Korei Północnej 
Q! XowAT4Z3VQ 3 kwi 2018 - 5:57:10 AM 
Anonimowy 3 kwi 2018 - 5:48:21 
>> 875265 
 
Nadal słucham cię we wszystkim (opierając się na dochodzeniu prawdy przez tych, którzy starają się ją tutaj 
rozszyfrować), jednakże Marzec nie był tak „szalony”, jak nam obiecywałeś. 
 
Proszę Q, nie nakręcaj nas tylko po to, aby później sprowadzić nas na ziemię. 
>>875311 
NK [North Korea, czyli Korea Północna - przyp. tłum.]. 
Q 
 
991 
Przemówienie POTUSa Obejmowało Określenia „Tip Top” i „Tippy Top” 
Q! XowAT4Z3VQ 3 kwietnia 2018 r. - 06:03:57 
Anonimowy 3 kwietnia 2018 - 5:58:41 
>> 875265 
Jesteśmy w Tip Top Tippy Top Formie 
>> 875485 
Poproszono o to. 
Czy słuchaliście dzisiaj? 
Q 
 
992 
Marker Gdzie Idzie Jeden z Nas, Idziemy Wszyscy 
Q! XowAT4Z3VQ 3 kwi 2018 - 06:18:17 
WWG1WGA [Gdzie Idzie Jeden z Nas, Idziemy Wszyscy – przyp. tłum.] 
Dropy będą szybko publikowane. 
SYGNATURA oczyszczania WH [White House, czyli Biały Dom - przyp. tłum.]. 



Marker. 
Wszystko jest zaplanowane. 
Lata. 
Wiadomość. 
JEDNOŚĆ. 
PRZEBUDZENIE. 
Walczymy. 
Lexington. 
Zgodność. 
BĄDŹCIE ZJEDNOCZENI. 
Q 
 
993 
Podążajcie Śladem Boltona, Scena jest Oczyszczona 
Q! XowAT4Z3VQ 3 kwi 2018 - 06:23:03 
Marker Gdzie Idzie Jeden z Nas, Idziemy Wszyscy  992 
Q! XowAT4Z3VQ 3 kwi 2018 - 06:18:17 
WWG1WGA [Gdzie Idzie Jeden z Nas, Idziemy Wszyscy – przyp. tłum.] 
Dropy będą szybko publikowane. 
SYGNATURA oczyszczania WH [White House, czyli Biały Dom - przyp. tłum.]. 
Marker. 
Wszystko jest zaplanowane. 
Lata. 
Wiadomość. 
JEDNOŚĆ. 
PRZEBUDZENIE. 
Walczymy. 
Lexington. 
Zgodność. 
BĄDŹCIE ZJEDNOCZENI. 
Q >>875827 
Podążajcie śladem Boltona. 
Oczyszczona. 
Scena. 
Nauczcie się jak należy wszystko archiwizować offline. 
Ulice nie będą dla nich bezpieczne. 
Q 
 
994 
Agenci są Już na Miejscu 
Q! XowAT4Z3VQ 3 kwietnia 2018 r. - 06:25:08 
Podążajcie Śladem Boltona, Scena jest Oczyszczona 993 
Q! XowAT4Z3VQ 3 kwi 2018 - 06:23:03 
>> 875827 
Podążajcie śladem Boltona. 
Oczyszczona. 
Scena. 
Nauczcie się jak należy wszystko archiwizować offline. 



Ulice nie będą dla nich bezpieczne. 
Q >>875936 
Agenci są już na miejscu. 
Głęboko. 
Bezpiecznie. 
Q 
 
995 
Marker MOAB 
Q! XowAT4Z3VQ 4 kwietnia 2018 r. - 02:42:09 
Przyszłość dowodzi przeszłości. 
Dzisiaj będzie ich kilka. 
[1 dzień] 
RR [Rod Rosenstein – przyp. tłum.]. 
Wojsko. 
Granica. 
Oglądajcie wiadomości. 
[K]wiecień. 
MOAB. 
Q 
 
996 
Strzelec z YouTube (Zmiana Narracji MSM) 
Q! XowAT4Z3VQ 4 kwietnia 2018 r. - 02:43:55 
Marker MOAB  995 
Q! XowAT4Z3VQ 4 kwietnia 2018 r. - 02:42:09 
Przyszłość dowodzi przeszłości. 
Dzisiaj będzie ich kilka. 
[1 dzień] 
RR [Rod Rosenstein – przyp. tłum.]. 
Wojsko. 
Granica. 
Oglądajcie wiadomości. 
[K]wiecień. 
MOAB. 
Q >> 884736 
Czy to zbieg okoliczności, że kolejna narracja MSM [Mainstream Media, czyli media głównego nurtu - przyp. 
tłum.] zmienia się po opublikowaniu kompromitujących wiadomości? 
Ludzie się budzą. 
Prześledźcie historię strzelca. 
Skoncentrujcie się na Ojcu. 
20 lat. 
Q 



997 
Miesiąc Maj Będzie Straszny dla Papieża 
Q! XowAT4Z3VQ 4 kwietnia 2018 r. - 2:45:50 AM 
Anonimowy 4 kwietnia 2018 - 02:43:05 
>> 884736 
P = papież? 
>> 884748 
Miesiąc maj będzie straszny dla [Papieża]. 
Ci, którzy go poparli, zostaną zepchnięci w stronę ŚWIATŁA> 
Z ciemności do ŚWIATŁA. 
PRAWDA. 
Q 
 
998 
Tron Piotrowy Służy Mistrzowi 
Q! XowAT4Z3VQ 4 kwietnia 2018 r. - 2:49:59 
Anonimowy 4 kwietnia 2018 - 14:48:54 
 
8beaf1747602f509fcc1276e19c28fe2eeccc147�1eda6021dc031870c1b811.png 
>> 884799 
 
> Miesiąc maj będzie straszny dla [Papieża]. Miesiąc maj będzie straszny dla [Papieża]. 
 
CHOLERA JASNA 
 
Powiedz nam, Q. Ilu z nich ma powiązania z rodziną (((roth)))? 
>> 884833 
„Tron” służy Mistrzowi. 
Kim jest Mistrz? 
P = C. 
Q 
 
999 
Epstein Zakopuje Tunele pod Świątynią 
Q! XowAT4Z3VQ 4 kwietnia 2018 r. - 2:57:04 
Tron Piotrowy Służy Mistrzowi 998 
Q! XowAT4Z3VQ 4 kwietnia 2018 r. - 2:49:59 
>> 884833 
„Tron” służy Mistrzowi. 
Kim jest Mistrz? 
P = C. 
Q >> 884858 
Dlaczego Epstein wydaje 29 milionów $ na zakopanie tuneli pod świątynią na Wyspie Epsteina? 
Problem. 
Pozwolili na wwiezienie telefonów. 
Ci ludzie są naprawdę głupi. 
Q  
 



1000 
Hillary Powiązana z Wyspą Epsteina 
Q! XowAT4Z3VQ 4 kwi 2018 - 2:57:49 AM 
Epstein zakopuje tunele pod świątynią  999 
Q! XowAT4Z3VQ 4 kwietnia 2018 r. - 2:57:04 
>> 884858 
Dlaczego Epstein wydaje 29 milionów $ na zakopanie tuneli pod świątynią na Wyspie Epsteina? 
Problem. 
Pozwolili na wwiezienie telefonów. 
Ci ludzie są naprawdę głupi. 
Q >>885005 
„H” 
Q   
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