
Thế lực ngầm: Màn ảo thuật chính trị hơn 100 năm
Đầu tháng 5, bộ phim tài liệu bom tấn 2000 Mules đã được công bố, đưa ra bằng chứng
không thể chối cãi về gian lận bầu cử Mỹ năm 2020 và bằng chứng rằng Donald Trump
đã thắng. Nếu chưa xem, Quý vị có thể xem ở link này
https://odysee.com/@go1dleaf:f/2000-Mules:5

Bước tiếp theo, TrueTheVote sẽ công bố tất cả bằng chứng, địa chỉ của những kẻ bỏ
phiếu thuê và những điểm trung chuyển phiếu lậu. Sắp tới cuộc bầu cử giữa kỳ 2022 ở
Mỹ, Quý vị nghĩ đảng Con Lừa (đảng Dân Chủ) sẽ không giở trò gian lận?

Bây giờ điều chúng ta cần làm là: hãy lan tỏa 2000 Mules tới mọi người xung quanh,
phát DVD cho các quan chức, gửi link cho cảnh sát địa phương hay thậm chí tổ chức
công chiếu.

Hãy là chiến binh truyền thông cho tương lai của chính chúng ta!

—***—

Giữa sức nóng của bộ phim 2000 Mules và những diễn biến mới tích cực trên chính
trường Mỹ, chúng tôi cũng vui mừng thông báo đến Quý vị: kênh truyền thông dành
riêng cho giới trí thức Việt - We Are 1 đã có mặt trên mạng xã hội Truth Social. Hãy
follow chúng tôi tại@weare1media

Hôm nayWE ARE 1 xin gửi tới Quý vị 3 video:

—***—

Tổng thống Trump từng nhắc đến thế lực ngầm, họ là ai? Họ đã xiềng xích và sẽ nhấn
chìm nước Mỹ như thế nào? We Are 1 đã tóm tắt lại một số chi tiết cực kỳ cô đọng về sự
khủng khiếp của thế lực ngầm và mục tiêu “trật tự thế giới mới” qua video “Thế lực
ngầm: màn ảo thuật chính trị hơn 100 năm".

Link gốc: https://www.youmaker.com/v/3jjDNZ7OX7Vn

Một ngày nắng nóng, hành
động thiện lương đơn giản của
một ông già đã làm một du học
sinh người Việt cực kỳ cảm
động. Nhưng không chỉ vậy,
xem hết video “Vì sao người
Canada tử tế?”, Quý vị cũng sẽ
thấy được những điều cực kỳ
thú vị về nhà cầm quyền
Canada.

https://odysee.com/@go1dleaf:f/2000-Mules:5
https://www.youmaker.com/v/3jjDNZ7OX7Vn


Link gốc: https://www.youmaker.com/v/oWg2XKZMvb1J

Nhân loại mấy ai biết rằng,
hiện nay đang là cuộc chiến
kịch liệt giữa chính và tà,
thiện và ác trong xã hội nhân
loại. Mỗi sự thật được lan toả
là điều tà ác sợ hãi nhất, và có
thể cứu được nhiều mạng
người. Mời Quý vị xem video
"Trống Pháp đã điểm, gõ
tỉnh người mê" để khơi lại
chính khí vốn đã có sẵn trong
lòng mỗi người Việt.

Link gốc: https://www.youmaker.com/v/5o16BrQBM07P

Chúc Quý vị một ngày đầy
năng lượng thiện lương.
Thân ái,
WE ARE 1
PS: Tất cả những việc chúng tôi
làm đều phi lợi nhuận, mục
đích nâng cao đạo đức, khôi
phục văn hóa truyền thống
mang đầy tính chân thật, thiện
lương, nhẫn nại cho người Việt
ngày nay.

Cảm ơn Quý vị vì đã nhận mail này và xem các video. Với trái tim thiện nguyện, xin hãy
giúp WE ARE 1 lan tỏa các video sau khi xem đến người thân, bạn bè của Quý vị. Cảm ơn
rất nhiều vì đã cho chúng tôi cơ hội được chia sẻ cùng một người trí thức như Quý vị.

Nếu Quý vị không muốn nhận tin, vui lòng nhắn lại giúp cho chúng tôi.

https://www.youmaker.com/v/oWg2XKZMvb1J
https://www.youmaker.com/v/5o16BrQBM07P
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