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Abstrak
Hal pertama yang harus diingat adalah bahwa ketika mengatakan bahwa Cina mengatakan ini atau Cina melakukan itu, kita tidak
berbicara tentang Rakyat Cina, tetapi dari sociopaths yang mengendalikan PKC-Partai Komunis Cina, yaitu tujuh Senile
Sociopathic serial Killers (SSSSK) th e panitia PKC atau 25 anggota Politbiro dll.
Rencana PKC untuk WW3 dan dominasi Total ditata cukup jelas dalam publikasi dan pidato pemerintah Cina dan ini adalah
"mimpi Cina" Xi Jinping. Ini adalah mimpi hanya untuk minoritas kecil (mungkin beberapa lusin untuk beberapa ratus) yang
memerintah Cina dan mimpi buruk bagi orang lain (termasuk 1.400.000.000 Cina). The 10.000.000.000 dolar tahunan
memungkinkan mereka atau boneka mereka untuk memiliki atau mengontrol Surat Kabar, majalah, TV dan saluran radio dan
tempat berita palsu di sebagian besar media di mana-mana setiap hari. Selain itu, mereka memiliki tentara (mungkin jutaan
orang) yang troll semua media menempatkan lebih propaganda dan tenggelam keluar komentar yang sah (50 persen tentara).
Selain pengupasan dunia 3Rd sumber daya, dorongan utama dari multi-triliun dolar sabuk dan Road Initiative adalah membangun
pangkalan militer di seluruh dunia. Mereka memaksa dunia bebas menjadi besar-besaran ras senjata berteknologi tinggi yang
membuat perang dingin dengan Uni Soviet terlihat seperti piknik.
Meskipun SSSSK, dan seluruh militer dunia, menghabiskan jumlah besar pada perangkat keras canggih, sangat mungkin bahwa
WW3 (atau pertunangan yang lebih kecil yang mengarah ke sana) akan didominasi perangkat lunak. Hal ini tidak keluar dari
pertanyaan bahwa SSSSK, dengan mungkin lebih hacker (coders) bekerja untuk mereka maka semua sisa dunia digabungkan,
akan memenangkan perang masa depan dengan konflik fisik yang minimal, hanya dengan melumpuhkan musuh mereka melalui
jaring. Tidak ada satelit, tidak ada telepon, tidak ada komunikasi, tidak ada transaksi keuangan, tidak ada jaringan listrik, tidak
ada internet, tidak ada senjata canggih, tidak ada kendaraan, kereta api, kapal atau pesawat.
Hanya ada dua jalur utama untuk menghapus PKC, membebaskan 1.400.000.000 tahanan Cina, dan mengakhiri pawai gila untuk
WW3. Yang damai adalah untuk meluncurkan semua-Out perang perdagangan untuk menghancurkan perekonomian Cina
sampai militer akan muak dan sepatu keluar PKC.
Sebuah alternatif untuk mematikan ekonomi Cina adalah perang terbatas, seperti pemogokan ditargetkan dengan mengatakan
50 thermobaric drone di Kongres ke- 20 PKC, ketika semua anggota atas berada di satu tempat, tapi itu tidak akan terjadi sampai
2022 jadi Satu dapat mencapai pertemuan paripurna tahunan. Orang Cina akan diberitahu, sebagai serangan terjadi, bahwa
mereka harus meletakkan tangan mereka dan mempersiapkan diri untuk mengadakan pemilu demokratis atau akan nuked ke
dalam zaman batu. Alternatif lain adalah serangan nuklir semua-out. Konfrontasi militer tidak dapat dihindari karena mengikuti
kursus PKC. Ini kemungkinan akan terjadi atas pulau di Laut Cina Selatan atau Taiwan dalam beberapa dekade, tetapi ketika
mereka mendirikan pangkalan militer di seluruh dunia itu bisa terjadi di mana saja (Lihat Crouching Tiger dll). Konflik masa depan
akan memiliki aspek hardkill dan softkill dengan tujuan yang dinyatakan dari PKC untuk menekankan perang Cyber dengan
hacking dan melumpuhkan sistem kontrol dari semua komunikasi militer dan industri, peralatan, pembangkit listrik, satelit,
internet, Bank, dan perangkat atau kendaraan yang terhubung ke internet. SS perlahan-lahan memaki jajaran seluruh dunia dari
permukaan berawak dan otonom dan kapal selam bawah air atau drone yang mampu meluncurkan senjata konvensional atau
nuklir yang mungkin tidak aktif menunggu sinyal dari Cina atau bahkan mencari tanda tangan pesawat atau pesawat AS.
Sementara menghancurkan satelit kami, sehingga menghilangkan komunikasi antara Amerika Serikat dan kekuatan kita di
seluruh dunia, mereka akan menggunakan mereka, dalam hubungannya dengan drone untuk menargetkan dan menghancurkan
angkatan laut kita saat ini unggul. Tentu saja, Semua ini semakin dilakukan secara otomatis oleh AI.
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Sejauh ini sekutu terbesar dari PKC adalah Partai Demokrat dari Amerika Serikat.
Pilihannya adalah untuk menghentikan PKC sekarang atau menonton saat mereka memperpanjang penjara Cina di seluruh dunia.
Tentu saja, pengawasan Universal dan digitalisasi kehidupan kita tidak dapat dihindari di mana-mana. Siapapun yang tidak
berpikir begitu sangat jauh dari sentuhan.
Tentu saja, itu adalah memilihsayakabut yang mengharapkan sociopaths Cina untuk memerintah dunia sementara pesimis
(yang melihat diri mereka sebagai realis) mengharapkan Ai sociopathy (atau AS seperti yang saya menyebutnya-yaitu,
kebodohan buatan atau Artificial sociopathy ) untuk mengambil alih, mungkin oleh 2030.
Mereka yang tertarik pada rincian lebih lanjut tentang jalan gila masyarakat modern dapat berkonsultasi dengan pekerjaan saya
yang lain seperti bunuh diri oleh demokrasi-sebuah obituari untuk Amerika dan World 4th Edition 2019 dan bunuh diri utopian
Delusions di 21St Abad: filsafat, sifat manusia dan runtuhnya peradaban 5th Ed (2019)

Hal pertama yang harus kita ingat adalah bahwa ketika mengatakan bahwa Cina mengatakan ini atau Cina melakukan itu, kita
tidak berbicara tentang Rakyat Cina, tetapi dari sociopaths yang menguasai PKC (Partai Komunis Cina, yaitu, tujuh Senile
Sociopathic serial Killers (SSSSK) dari S tanding Komite PKC atau 25 anggota Politbiro. Saya baru-baru ini menyaksikan beberapa
khas kiri program berita palsu (cukup banyak satu-satunya jenis yang dapat menemukan di media, yaitu, hampir semuanya
sekarang-yaitu, Yahoo, CNN, The New York Times, dll) di YouTube, satu per wakil yang disebutkan bahwa 1000 ekonom (dan 15
hadiah Nobel pemenang) mengirim surat kepada Trump mengatakan kepadanya bahwa perang Dagang adalah suatu kesalahan,
dan yang lain mewawancarai seorang ekonom akademik yang mengatakan bahwa langkah Trump adalah sebuah provokasi untuk
memulai perang dunia 3. Mereka benar tentang gangguan perdagangan global, tetapi tidak memahami gambaran besar, yaitu
bahwa tujuh sociopaths memiliki dominasi dunia total, dengan penghapusan kebebasan di mana-mana, sebagai tujuan mereka,
dan bahwa hanya ada dua cara untuk menghentikan mereka-Total embargo perdagangan yang menghancurkan ekonomi Cina
dan memimpin militer mereka untuk memaksa keluar PKC dan mengadakan pemilu, atau WW3, yang dapat dibatasi (lengan
konvensional dengan mungkin beberapa nuklir) atau total (semua nuklir sekaligus). Jelas sebagai hari, tetapi semua ini "brilian"
akademisi tidak bisa melihatnya. Jika sociopaths tidak dihapus sekarang, hanya dalam 15 tahun akan terlambat dan keturunanmu
perlahan-lahan tapi tak terelakkan akan dikenakan nasib yang sama seperti Cina-pengawasan Total dengan penculikan,
penyiksaan dan pembunuhan dari setiap pembangkang.
Tentu saja, PKC mulai WW3 lama (Anda bisa melihat invasi mereka dari Tibet atau Korea sebagai awal) dan sedang mengejar
dalam segala cara yang mungkin, kecuali untuk peluru dan bom, dan mereka akan datang segera. PKC melawan Amerika Serikat
di Korea, menyerbu dan dibantai Tibet, dan memerangi pertempuran perbatasan dengan Rusia dan India. Itu melakukan operasi
hacking besar-besaran terhadap semua database industri dan militer di seluruh dunia dan telah mencuri data yang
diklasifikasikan pada hampir semua saat ini AS dan Eropa sistem militer dan ruang, dianalisis kelemahan dan versi mereka
ditingkatkan dalam beberapa tahun. Puluhan ribu, dan mungkin ratusan ribu, karyawan CCP telah hacking ke dalam database
militer, industri, keuangan dan media sosial di seluruh dunia sejak awal masa bersih dan ada ratusan hacks baru diketahui di
Amerika Serikat saja. Sebagai lembaga utama dan militer telah mengeras firewall mereka, SSSSK telah pindah ke lembaga kecil
dan pertahanan subkontraktor dan sekutu kita, yang merupakan target lebih mudah. Sementara itu mengabaikan kemiskinan
menghancurkan ratusan juta dan keberadaan marjinal sebagian besar rakyatnya, telah membangun militer besar-besaran dan
kehadiran ruang, yang tumbuh lebih besar setiap tahun, dan yang satu-satunya alasan untuk keberadaan adalah melancarkan
perang untuk menghilangkan kebebasan Mana pun. Selain pengupasan dunia 3 Rd sumber daya, dorongan utama dari multitriliun dolar Belt dan jalan inisiatif adalah membangun pangkalan militer di seluruh dunia. Mereka memaksa dunia bebas menjadi
besar-besaran ras senjata berteknologi tinggi yang membuat perang dingin dengan Uni Soviet terlihat seperti piknik. Rusia tidak
bodoh, dan terlepas dari berpura-pura persahabatan dengan sosiopaths, mereka pasti pegang bahwa PKC akan makan mereka
hidup, bahwa satu-satunya harapan mereka adalah untuk sekutu diri dengan Barat, dan Trump benar pada uang dalam berteman
Putin. Tentu saja, neomarxist dunia ketiga fasis supremasi (yaitu, Partai Demokrat) kemungkinan akan mengambil kendali Total
Amerika Serikat pada 2020 dan tidak ada yang bisa lebih untuk menyukai PKC. Snowden (dua puluh Clueless lain sesuatu)
membantu SSSSK lebih dari individu tunggal lainnya, dengan kemungkinan pengecualian dari semua Presiden Amerika sejak
WW2, yang telah mengejar kebijakan bunuh diri dari appeasement. Amerika Serikat tidak memiliki pilihan selain untuk
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memonitor semua komunikasi dan untuk mengkompilasi dokumen pada semua orang, karena itu penting tidak hanya untuk
mengendalikan penjahat dan teroris, tetapi untuk melawan SSSSK, yang dengan cepat melakukan hal yang sama, dengan maksud
menghilangkan kebebasan Benar.
Meskipun SSSSK, dan seluruh militer dunia, menghabiskan jumlah besar pada perangkat keras canggih, sangat mungkin bahwa
WW3 (atau pertunangan yang lebih kecil yang mengarah ke sana) akan didominasi perangkat lunak. Hal ini tidak keluar dari
pertanyaan bahwa SSSSK, dengan mungkin lebih hacker (coders) bekerja untuk mereka maka semua sisa dunia digabungkan,
akan memenangkan perang masa depan dengan konflik fisik yang minimal, hanya dengan melumpuhkan musuh mereka melalui
jaring. Tidak ada satelit, tidak ada telepon, tidak ada komunikasi, tidak ada transaksi keuangan, tidak ada jaringan listrik, tidak
ada internet, tidak ada senjata canggih, tidak ada kendaraan, kereta api, kapal atau pesawat.
Beberapa orang mungkin mempertanyakan bahwa PKC (dan tentu saja atas tingkatan dari polisi, tentara dan 610 kantor)
adalah sangat mental menyimpang, jadi di sini adalah beberapa karakteristik umum dari sociopaths (sebelumnya disebut
psikopat) yang dapat Anda temukan di internet. Tentu saja, beberapa di antaranya dibagi oleh banyak autistics dan
alexithymics, dan sociopaths berbeda dari "normal" orang hanya dalam derajat.

Pesona dangkal, manipulatif dan licik, rasa megah diri, kurangnya penyesalan, malu atau rasa bersalah, emosi dangkal,
ketidakmampuan untuk cinta, Callousness/kurangnya empati, kontrol perilaku miskin/impulsif alam, percayalah mereka
semua-kuat, mahatahu , yang berhak atas setiap keinginan, tidak ada rasa batas pribadi, tidak ada kepedulian terhadap
dampaknya terhadap orang lain. Masalah dalam membuat dan menjaga teman. Menyimpang perilaku seperti kekejaman
terhadap orang atau hewan, mencuri, Promiscuity, pidana atau kewirausahaan multifungsi, mengubah citra mereka yang
diperlukan, jangan merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan mereka, otoriter, rahasia, paranoid, mencari situasi di mana
perilaku tirani mereka akan ditoleransi, dimaafkan, atau dikagumi (misalnya, PKC, polisi, militer, kapitalisme predator),
penampilan konvensional, tujuan perbudakan korban mereka, berusaha untuk melaksanakan kontrol despotik atas setiap
aspek kehidupan orang lain, Memiliki kebutuhan emosional untuk membenarkan tindakan mereka dan karena itu perlu
penegasan korban mereka (rasa hormat, syukur), tujuan Ultimate adalah penciptaan korban bersedia.Tidak mampu ikatan
manusia yang nyata lain, tidak dapat merasa penyesalan atau rasa bersalah, ekstrem narsisme dan grandiosity, tujuan mereka
adalah untuk memerintah dunia. Patologis pendusta.
Terakhir ini adalah salah satu karakteristik yang paling mencolok dari PKC. Hampir semua yang mereka katakan bertentangan
dengan orang lain adalah dusta yang jelas, atau distorsi, sebagian besar begitu absurd bahwa setiapsepuluh tahun
berpendidikan baik akan menertawakannya. Namun mereka tetap dalam menjenuhkan semua media setiap hari (an
diperkirakan $10.000.000.000 anggaran tahunan hanya untuk propaganda asing) dengan pernyataan yang masuk akal. Fakta
bahwa mereka begitu keluar dari sentuhan dengan kenyataan bahwa mereka pikir mereka akan dianggap serius jelas
menunjukkan apa yang orang rasional akan menganggap sebagai penyakit mental (sosiopati).
Hanya ada dua jalur utama untuk menghapus PKC, membebaskan 1.400.000.000 tahanan Cina, dan mengakhiri pawai gila untuk
WW3. Yang damai adalah untuk meluncurkan semua-Out perang perdagangan untuk menghancurkan perekonomian Cina
sampai militer akan muak dan sepatu keluar PKC. Kebutuhan AS, dengan cara apapun yang diperlukan, untuk bergabung dengan
semua sekutu dalam mengurangi perdagangan dengan Cina untuk mendekati nol-tidak ada impor produk dari Cina atau entitas
dengan lebih bahwa 10% kepemilikan Cina di mana saja di dunia, termasuk setiap produk dengan komponen seperti Asal. Tidak
ada ekspor apa pun ke Cina atau entitas yang reexport ke Cina atau yang memiliki lebih dari 10% kepemilikan Cina, dengan
konsekuensi yang parah dan segera untuk setiap pelanggar. Ya, itu akan dikenakan biaya sementara jutaan pekerjaan dan resesi
besar di seluruh dunia, dan ya saya tahu bahwa sebagian besar dari ekspor mereka adalah dari usaha patungan dengan
perusahaan Amerika, tetapi alternatif adalah bahwa setiap negara akan menjadi anjing dari tujuh sociopaths (dan seperti semua
hewan dimakan mereka menjaga anjing di kandang kecil sementara mereka menggemukkan mereka untuk membunuh) dan/atau
mengalami kengerian WW3. Langkah lain yang mungkin untuk mengirim pulang semua mahasiswa dan pekerja Cina di bidang

3

ilmu pengetahuan dan teknologi, membekukan semua aset dari setiap entitas lebih dari 10% milik Cina, melarang perjalanan
asing ke warga negara Cina, melarang setiap Cina atau entitas lebih dari 10% dimiliki oleh Cina dari membeli setiap perusahaan,
tanah, produk atau teknologi dari Amerika Serikat atau sekutu. Semua langkah ini akan bertahap dalam yang sesuai.
Kita harus ingat bahwa rakasa Cina sebagian besar disebabkan oleh utopis bunuh diri, pengecut dan kebodohan politisi kita.
Truman menolak untuk membiarkan McArthur Nuke mereka di Korea, Presiden Carter memberi mereka hak untuk mengirim
siswa ke Amerika Serikat (saat ini ada sekitar 300.000), menggunakan kekayaan intelektual kami tanpa membayar royalti,
memberi mereka yang paling disukai status perdagangan bangsa, dan dengan membatalkan pengakuan kami Taiwan dan
perjanjian pertahanan bersama kami (yaitu, dengan tidak ada suara oleh siapa pun-ia harus menjadi anggota CCP kehormatan,
bersama dengan semak, yang obamas, yang Clintons, Edward Snowden, dll). Ini adalah yang pertama dalam serangkaian panjang
gerakan konsiliatori ke dunia kediktatoran paling kejam yang memungkinkan bagi mereka untuk makmur, dan menetapkan
panggung untuk kedatangan mereka invasi ke Taiwan, laut selatan Kepulauan dan negara lain seperti yang mereka inginkan.
Tindakan ini bersama dengan kegagalan kita untuk menyerang di 40 ' s untuk mencegah pengambilalihan mereka dari Cina,
kegagalan kita untuk Nuke tentara mereka dan karenanya PKC dari keberadaan selama Perang Korea, kegagalan kita untuk
mencegah pembantaian mereka Tibet, kegagalan kita untuk melakukan apa-apa ketika mereka mengusir Kikis senjata nuklir
pertama mereka, kegagalan kami untuk membawa mereka keluar pada 1966 ketika mereka meluncurkan pertama mereka
mampu nuklir ICBM, kami (atau lebih tepatnya Bush) kegagalan untuk melakukan apa-apa tentang pembantaian Tiananmen,
kegagalan kami untuk menutup Institut Konfusius hadir dalam banyak Universitas di seluruh dunia, yang Front untuk PKC,
kegagalan kami untuk melarang pembelian perusahaan, properti, pertambangan hak dll di seluruh dunia, yang merupakan cara
lain untuk memperoleh teknologi tinggi dan aset vital lainnya, kegagalan kami untuk melakukan apa pun selama 20 tahun terakhir
tentang mereka Spionase industri dan militer terus-menerus dan hacking ke database kami mencuri hampir semua persenjataan
canggih kami, kegagalan kami untuk menghentikan sekutu mereka Korea Utara dan Pakistan dari mengembangkan nuklir dan
ICBM dan menerima peralatan dari Cina (misalnya, mereka Mobile peluncur rudal, yang mereka klaim adalah untuk mengangkut
log dan itu murni kebetulan mereka persis sesuai dengan rudal Korea), kegagalan kami untuk menghentikan mereka dari
melanggar embargo kami pada minyak Iran (mereka membeli banyak dari itu, mendaftarkan kapal mereka di Iran), dan program
nuklirnya (peralatan dan teknisi bolak-balik ke N. Korea melalui Cina), kegagalan kami untuk menghentikan mereka dari
menyediakan teknologi militer dan senjata di seluruh dunia (misalnya, Korea Utara, Iran, Pakistan, kartel di Meksiko, dan lebih
dari 30 negara lain), kegagalan kami untuk menghentikan aliran obat berbahaya dan prekursor mereka secara langsung atau
tidak langsung (misalnya, hampir semua fentanyl dan carfentanyl dikirim ke seluruh dunia, dan prekursor shabu untuk kartel
Meksiko berasal dari Cina), dan kegagalan kami untuk melakukan apa-apa tentang bangunan mereka " (pangkalan militer) di
seluruh dunia, yang sedang berlangsung.
Sebuah alternatif untuk mematikan ekonomi Cina adalah perang terbatas, seperti pemogokan ditargetkan dengan mengatakan
50 thermobaric drone di Kongres ke- 20 PKC, ketika semua anggota atas berada di satu tempat, tapi itu tidak akan terjadi sampai
2022 jadi Satu dapat mencapai pertemuan paripurna tahunan. Orang Cina akan diberitahu, sebagai serangan terjadi, bahwa
mereka harus meletakkan tangan mereka dan mempersiapkan diri untuk mengadakan pemilu demokratis atau akan nuked ke
dalam zaman batu. Alternatif lain adalah serangan nuklir semua-out. Konfrontasi militer tidak dapat dihindari karena mengikuti
kursus PKC. Ini kemungkinan akan terjadi atas pulau di Laut Cina Selatan atau Taiwan dalam beberapa dekade, tetapi ketika
mereka mendirikan pangkalan militer di seluruh dunia itu bisa terjadi di mana saja (Lihat Crouching Tiger dll). Konflik masa depan
akan memiliki aspek hardkill dan softkill dengan tujuan yang dinyatakan dari PKC untuk menekankan perang Cyber dengan
hacking dan melumpuhkan sistem kontrol dari semua komunikasi militer dan industri, peralatan, pembangkit listrik, satelit,
internet, Bank, dan perangkat atau kendaraan yang terhubung ke internet. SS perlahan-lahan memaki jajaran seluruh dunia dari
permukaan berawak dan otonom dan kapal selam bawah air atau drone yang mampu meluncurkan senjata konvensional atau
nuklir yang mungkin tidak aktif menunggu sinyal dari Cina atau bahkan mencari tanda tangan pesawat atau pesawat AS.
Sementara menghancurkan satelit kami, sehingga menghilangkan komunikasi antara Amerika Serikat dan kekuatan kita di
seluruh dunia, mereka akan menggunakan mereka, dalam hubungannya dengan drone untuk menargetkan dan menghancurkan
angkatan laut kita saat ini unggul. Mungkin terburuk dari semua adalah perkembangan pesat dari robot dan drone dari semua
ukuran dan kemampuan yang pasti akan dipekerjakan oleh penjahat dan teroris untuk bertindak dari mana saja di dunia, dan
kawanan besar yang akan digunakan oleh atau bukan tentara untuk berperang semakin banyak dan ganas perang. Tentu saja,
Semua ini semakin dilakukan secara otomatis oleh AI.
Semua ini sangat jelas bagi siapa saja yang menghabiskan sedikit waktu di internet. Dua sumber terbaik untuk memulai dengan
adalah buku Crouching Tiger (dan lima AndaTUbe video dengan nama yang sama), dan serangkaian panjang potongan satir
pendek di saluran uncensored Cina pada AndaTUbe atau yang baru mereka www.chinauncensored.tv. rencana PKC untuk WW3
dan dominasi Total ditata cukup jelas dalam publikasi dan pidato pemerintah Cina dan ini adalah "mimpi Cina" Xi Jinping. Ini
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adalah mimpi hanya untuk minoritas kecil (mungkin beberapa lusin untuk beberapa ratus) yang memerintah Cina dan sebuah
mimpi buruk bagi orang lain (termasuk 1.400.000.000 Cina). The 10.000.000.000 dolar tahunan memungkinkan mereka atau
boneka mereka untuk memiliki atau mengontrol Surat Kabar, majalah, TV dan saluran radio dan tempat berita palsu di sebagian
besar media di mana-mana setiap hari. Selain itu, mereka memiliki tentara (mungkin jutaan orang) yang troll semua media
menempatkan lebih propaganda dan tenggelam keluar komentar yang sah ( 50 cent Army).
Aturan ssssk (atau 25 sssk jika Anda fokus pada Politbiro bukan Komite itu berdiri) adalah tragikomedi surealistik seperti salju
putih dan tujuh kurcaci, tapi tanpa salju putih, kepribadian menawan, atau akhir yang bahagia. Mereka adalah sipir dari penjara
terbesar di dunia, tetapi mereka adalah jauh penjahat terburuk, yang dilakukan oleh proxy setiap tahun jutaan serangan,
pemerkosaan, perampokan, suap, penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan, sebagian besar dari mereka mungkin oleh polisi
rahasia mereka sendiri dari 610 Office dibuat pada Juni 10, 1999 oleh Jiang Zemin untuk menganiaya meditator Chikung Falun
Gong, dan orang lain dianggap sebagai ancaman, sekarang termasuk siapa pun yang membuat komentar kritis dan termasuk
semua kelompok agama dan politik tidak di bawah kekuasaan langsung mereka. Sejauh ini sekutu terbesar dari tujuh kurcaci
adalah Partai Demokrat Amerika Serikat, yang, pada saat Amerika membutuhkan lebih dari sebelumnya untuk menjadi kuat dan
bersatu, adalah melakukan segala kemungkinan untuk membagi Amerika menjadi faksi yang berperang dengan semakin banyak
sumber daya akan mempertahankan legiun berkembang dari kelas yang lebih rendah dan mengemudi ke kebangkrutan,
meskipun tentu saja mereka tidak memiliki wawasan apapun ini. PKC sejauh ini kelompok yang paling jahat dalam sejarah dunia,
merampok, pemerkosaan, penculikan, memenjarakan, menyiksa, kelaparan sampai mati dan membunuh lebih banyak orang
bahwa semua diktator lain dalam sejarah (yang diperkirakan 100.000.000 mati), dan dalam beberapa tahun akan memiliki total
negara pengawasan merekam setiap tindakan dari semua orang di Cina, yang sudah berkembang di seluruh dunia karena mereka
termasuk data dari hacking dan dari semua orang yang melewati wilayah di bawah kendali mereka, membeli tiket pada
penerbangan Cina dll.
Meskipun SSSSK memperlakukan kita sebagai musuh, pada kenyataannya, Amerika Serikat adalah teman terbesar Rakyat Cina
dan PKC musuh terbesar mereka. Dari perspektif lain, Cina lain adalah musuh terbesar dari Cina, karena mereka menghancurkan
semua sumber daya dunia.
Tentu saja, beberapa orang mengatakan bahwa Cina akan runtuh dengan sendirinya, dan itu mungkin, tetapi harga yang salah
adalah akhir dari kebebasan dan WW3 atau serangkaian panjang konflik yang tujuh sociopaths akan hampir pasti menang. Satu
harus diingat bahwa mereka memiliki kontrol pada populasi mereka dan senjata yang Stalin, Hitler, Gaddafi dan IDI Amin tidak
pernah bermimpi. Kamera CCTV (saat ini mungkin 300.000.000 dan meningkat dengan cepat) pada jaringan kecepatan tinggi
dengan analisis gambar AI, perangkat lunak pelacakan pada setiap ponsel yang orang diminta untuk menggunakan, dan GPS
pelacak pada semua kendaraan, Semua transaksi dibayar hanya melalui telepon sudah dominan di sana dan Universal dan wajib
segera, Total pemantauan otomatis dari semua komunikasi oleh AI dan diperkirakan 2.000.000 secara online sensor manusia.
Selain jutaan polisi dan kader militer, mungkin ada sebanyak 10.000.000 polisi rahasia pakaian yang 610 Office diciptakan oleh
Jiang Zemin, dengan penjara hitam (yaitu, tidak resmi dan tanpa tanda), update instan dari berkas digital pada semua
1.400.000.000 Cina dan segera pada semua orang di bumi yang menggunakan net atau telepon. Ini sering disebut sistem kredit
sosial dan memungkinkan sociopaths untuk menutup komunikasi, pembelian kemampuan, perjalanan, rekening bank dll dari
siapa pun. Ini bukan fantasi tapi sudah sebagian besar diimplementasikan untuk Muslim dari Xinjiang dan menyebar dengan
cepat-lihat AndaTUbe, Cina uncensored dll Tentu saja, pengawasan Universal dan digitalisasi kehidupan kita tidak dapat dihindari
di mana-mana. Siapapun yang tidak berpikir begitu sangat jauh dari sentuhan.
Pilihannya adalah untuk menghentikan PKC sekarang atau menonton saat mereka memperpanjang penjara Cina di seluruh dunia.
Sekutu terbesar dari PKC adalah Partai Demokrat Amerika Serikat.

Tentu saja, itu adalah optimis yang mengharapkan sosiopat Cina untuk memerintah dunia sementara pesimis (yang
melihat diri mereka sebagai realis) mengharapkan AI sociopathy (atau AS seperti yang saya sebut itu-yaitu,
kebodohan buatan atau Artificial sociopathy) untuk mengambil alih. Ini adalah pendapat dari banyak orang
bijaksana-Musk, Gates, Hawking dll, termasuk atas AI peneliti (Lihat banyak TED pembicaraan di YouTube) bahwa AI
akan mencapai ledakan pertumbuhan diri (meningkatkan daya ribuan atau jutaan kali dalam hari, menit atau
mikrodetik) pada beberapa waktu dalam beberapa dekade ke depan-2030 terkadang disebutkan, melarikan diri
melalui jaring dan menginfeksi semua komputer yang cukup kuat. AS akan tak terbendung, terutama karena
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tampaknya akan berjalan pada komputer kuantum yang akan meningkatkan kecepatan lebih ribuan atau jutaan
kali). Jika Anda optimis, itu akan menjaga manusia dan hewan lain di sekitar sebagai hewan peliharaan dan dunia
akan menjadi kebun binatang dengan program pembibitan eugenik tawanan, jika pesimis, itu akan menghilangkan
manusia atau bahkan semua kehidupan organik sebagai persaingan yang mengganggu untuk sumber daya. Fiksi
ilmiah saat ini cenderung menjadi realitas besok.
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