
Suy Ngẫm: LỜI TIÊN ĐOÁN CỦA cố LÃNH TỤ LIÊN-XÔ VỀ
NƯỚC MỸ của CHÚNG TA.

BẢN DỊCH: (Lấy từ trên mạng, không ghi tên người dịch), Tiên đoán của Khrushchev:

Hãy nhớ Tiên đoán của Khrushchev? Một lời nhắc nhở nghiêm túc: Đã gần sáu mươi
mốt năm kể từ khi Khrushchev của Nga giao việc này. Nhiều người trong số các bạn có
thể không nhớ câu nói của ông ấy hoặc thậm chí còn sống khi ông Khrushchev của Liên
Xô đưa ra lời nhận xét của mình với Tổng Thống John F. Kennedy. Bạn có nhớ ngày 29
tháng 9 năm 1959? (Ngày sai hoặc JFK không phải là người mà ông ấy đang nói chuyện với.)

ĐÂY LÀ TOÀN BỘ LỜI TRÍCH DẪN CỦA ÔNG KHRUSHCHEV:
"Con cái của các bạn sẽ sống dưới chủ nghĩa cộng sản, Người Mỹ các bạn rất cả tin.
Không, các bạn sẽ không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn nhưng chúng tôi sẽ
tiếp tục cho các bạn ăn chủ nghĩa xã hội với liều lượng nhỏ cho đến khi các bạn thức dậy
và thấy mình đã có Chủ nghĩa Cộng sản. Chúng tôi sẽ không cần phải chiến đấu với bạn.
Chúng tôi sẽ làm suy yếu nền kinh tế của bạn cho đến khi bạn sẽ rơi như trái chín vào
tay chúng tôi. "Nền dân chủ sẽ không còn tồn tại khi bạn lấy đi những người sẵn sàng
làm việc và giao cho những người không muốn làm việc." Hãy nhớ rằng chủ nghĩa xã hội
dẫn đến chủ nghĩa cộng sản. Vậy làm thế nào để bạn tạo ra một Nhà nước xã hội chủ
nghĩa? Có 8 cấp độ kiểm soát, đọc công thức sau:

1)- Chăm sóc sức khỏe - Kiểm soát việc chăm sóc sức khỏe và bạn kiểm soát mọi người.
2)- Nghèo đói - Tăng mức nghèo càng cao càng tốt, người nghèo dễ kiểm soát hơn và sẽ
không chống trả nếu bạn cung cấp mọi thứ cho họ.
3)- Nợ - Tăng nợ đến mức không bền vững. Bằng cách đó, bạn có thể tăng thuế và điều
này sẽ tạo ra nhiều nghèo hơn.
4)- Kiểm soát súng - Loại bỏ khả năng tự vệ khỏi Chính phủ theo cách bạn có thể tạo
trạng thái cảnh sát.
5)- Phúc lợi- Kiểm soát mọi khía cạnh (thực phẩm, nhà ở, thu nhập) trong cuộc sống
của họ vì điều đó sẽ khiến họ hoàn toàn phụ thuộc vào chính phủ.
6)- Giáo dục - Kiểm soát những gì mọi người đọc và nghe và kiểm soát những gì trẻ em
học ở trường.
7)- Tôn giáo - Loại bỏ niềm tin vào Chúa khỏi Chính phủ và các trường học vì người dân
chỉ cần tin vào chính phủ biết điều gì là tốt nhất cho người dân.

8) Chiến tranh giai cấp - Phân chia dân chúng thành người giàu và người nghèo. Loại
bỏ tầng lớp trung lưu. Điều này sẽ gây ra nhiều bất bình hơn và sẽ dễ dàng đánh thuế
những người giàu với sự ủng hộ của người nghèo.

Một sự song song hoàn hảo với chương trình nghị sự của Đảng Dân chủ !!!!! Tôi nhớ rất
rõ điều này. Ông ta còn nói "Chúng tôi sẽ chôn cất các anh".
HY VỌNG CÁC BẠN SẼ ĐI THEO ĐIỀU NÀY ... [Vì có vẻ như tiên đoán của ông ấy đã gần
xong. Chỉ còn vài bước nữa do Biden lo hoàn tất ].



Remember Khrushchev's Prediction?
THIS WAS HIS ENTIRE QUOTE: A sobering reminder. It's been almost sixty one years
since Russia’s Khrushchev delivered this. Many of you may not remember his quote or
even were alive when Mr. Khrushchev of the Soviet Union made his remarks to
President John F.Kennedy.
Do you remember September 29, 1959 ? Date wrong or JFK was not who he was talking
to?
THIS WAS HIS ENTIRE QUOTE : "Your children's children will live under communism,
You Americans are so gullible. No, you won't accept communism outright but we will
keep feeding you small doses of socialism until
you will finally wake up and find you already have Communism. We will not have to
fight you. We will so weaken your economy, until you will fall like overripe fruit into
our hands."
"The democracy will cease to exist when you take away from those who are willing to
work and give to those who would not.
Remember, socialism leads to Communism.
So, how do you create a Socialistic State?
There are 8 levels of control; read the following recipe:
1)- Healthcare - Control healthcare and you control the people.
2) Poverty - Increase the poverty level as high as possible, poor people are easier to
control and will not fight back if you are providing everything for them.
3)- Debt - Increase the debt to an unsustainable level.
That way you are able to increase taxes and this will produce more poverty.
4)- Gun Control - Remove the ability to defend themselves from the Government ,that
way you are able to create a police state.
5)- Welfare - Take control of every aspect (food, housing, income) of their lives because
that will make them fully dependent on the government.
6)- Education - Take control of what people read and listen to and take control of what
children learn in school.
7)- Religion - Remove the belief in God from the Government and schools because the
people need to believe in ONLY the government knowing what is best for the people.
Class Warfare - Divide the people into the wealthy and the poor. Eliminate the middle
class. This will cause more discontent and it will be easier to tax the wealthy with the
support of the poor. *****A - perfect parallel to the Democrat agenda!!!!!
I remember this very well. He also said "We will bury you".
HOPE YOU’LL PASS THIS ALONG...
[Because it looks like his prediction is almost done. Only a few steps left and Biden will
take care of them.]


