
Military 5g crowd control

De Demonstratie in Amsterdam tegen de onterechte dood van Floyd George
door een dirty Cop, wordt met name door AntiFa uitgevoerd.
Amsterdam AntiFa is waarschijnlijk het NL Supreme Alliance bolwerk en
bruggenhoofd van deze militante duiveltjes. Tijdens de vorige
verkiezingen van 2016 heeft AntiFa nl. de BLM Black Lives Matter
beweging geïnfiltreerd en volkomen overgenomen. De AntiFaaatjes zijn
dus nu ook ongegeneerd bezig om overal BLM en Floyd George op gebouwen
te spuiten, in de kleuren zwart en rood. De echte zwarte BLM leden
moeten nu daardoor gedwongen thuis blijven, anders word er deze week
gegarandeerd hun kop eraf geschoten. Gelukkig hebben Trump en Q het ook
in de gaten wat er echt gebeurt. In Amsterdam voelt AntiFa zich
schijnbaar zo oppermachtig dat men selectief Corona regeltjes naleeft.
Uiteraard wel mondkapjes maar 1,5 meter sociale distancing aanhouden
natuurlijk weer niet. Men kan schijnbaar met 5G mensen van een afstand
laten neervallen, maar dat loopt natuurlijk een beetje inde gaten als
men op een kluitje staat. Als AntiFa erachter komt gaat gegarandeerd de
echte pleuris uitbreken. 5G is letterlijk ontworpen voor Crowd Control,
in Militaire kwaliteit en precisie. De verplichte 1.5 meter afstand
voor `Corona’ is enkel ingevoerd om deze informatie, “no matter what”,
en “by any means necessary”, te verhullen.
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  "The Active Denial System (ADS) is a non-lethal, directed-energy weapon
   developed by the U.S. military. It is a strong millimeter-wave
   transmitter primarily used for crowd control (the “goodbye effect”).
   Some ADS systems such as HPEM ADS are also used to disable vehicles.
   Informally, the weapon is also called pain ray. Raytheon is currently
   marketing a reduced-range version of this technology. The ADS was being
   considered for deployment in the Iraq War"


