Het Antifa offensief in Amerika begint bij een speciale volle maan
Vrijdag, 03 november 2017 11:26

Morgen begint door heel Amerika een georkestreerde opstand tegen het bewind van de
Amerikaanse president Trump.
Het is niet zomaar een protest, maar een goed georganiseerd vervolg van de paarse revolutie,
begonnen door Bill en Hillary na de verkiezingsnederlaag, en wederom gefinancierd door
George Soros.

Morgen is het zaterdag 4 november en begint in Amerika het grootschalige offensief van Antifa,
zoals we reeds schreven in een eerder artikel:
Men neemt er in ieder geval de tijd voor om het goed voor te bereiden.
Men neemt er inderdaad de tijd voor en over de bedoelingen bestaan ook weinig twijfels, want
de oproep van Antifa luidt als volgt: Wij zullen ons verzamelen in de straten en pleinen van
dorpen en steden door dit hele land. Eerst zullen het er duizenden zijn die verklaren dat dit
hele regime onwettig is en dat wij niet zullen stoppen totdat aan onze enige eis wordt voldaan:
"Deze nachtmerrie moet stoppen: De regering van Trump/Pence moet verdwijnen".
Onze protesten moeten dag na dag en nacht na nacht groeien. De duizenden moeten
honderdduizenden worden en dan miljoenen. Vastbesloten om te handelen en een einde te
maken aan het gevaar dat het regiem Trump/Pence vormt voor de wereld, door te eisen dat dit
regiem ontheven zal worden uit de macht.
Trump, de man die eerst de rol speelde van Rattenvanger zal nu door diezelfde
machthebbers worden geofferd op het altaar van de revolutie, chaos en anarchie. Precies
waarvoor hij ten tonele verscheen.
Op vier november zal de oorlog worden verklaard aan de bevolking van Amerika. Zij zullen
hiervan het slachtoffer worden.
Het is natuurlijk toch wel opvallend dat een beweging als Antifa erin slaagt om een paginagrote
advertentie te plaatsen in een nationale krant van omvang zoals de New York Times.
Niet alleen kost een dergelijke advertentie een kapitaal, maar als je in de Nederlandse
Telegraaf een paginagrote advertentie zou willen plaatsen die oproept tot verzet en het
verwijderen van Rutte en consorten, dan zal je dat niet lukken. In Amerika lukt dat wel met de
New York Times, wat simpelweg betekent dat er grote partijen betrokken zijn achter de
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schermen.
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