David Icke wederom slachtoffer antisemitisme wapen (video)
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Het is uiterst doorzichtig, maar nog steeds heel effectief, want overal waar men te dichtbij
de waarheid komt, wordt het antisemitisme wapen ingezet.
David Icke is iemand die geen blad voor de mond neemt en het Rothschild Zionisme keer op
keer ontmaskerd en zoiets blijft meestal niet zonder gevolgen.

David Icke is niet alleen bekend van de vele boeken die hij heeft geschreven, maar ook doordat
hij regelmatig de wereld rondreist en overal waar hij komt meestal volle zalen trekt.
Tijdens deze presentaties legt hij, voor wat betreft de machten achter de schermen, precies de
vinger op de zere plek door, wat hij noemt, het Rothschild Zionisme verantwoordelijk te houden
voor veel ellende op deze wereld. Uiteraard wordt dit hem niet in dank afgenomen door deze
mafia en dus zetten ze vol de aanval in met één van hun machtige wapens en dat is het
antisemitisme.
Zo is er in Engeland de beweging Campaign Against Antisemitism en deze club zet alles op
alles om Icke in Engeland de mond te snoeren door zaalhouders zover te krijgen dat ze een
optreden van Icke afzeggen.
Zo stond er een optreden/presentatie van David Icke gepland in de Athena in Leicester en de
eigenaren van deze zaal zijn zodanig bewerkt door bovengenoemde club dat ze hebben
besloten de zaal niet langer aan David Icke ter beschikking te stellen. Ze hebben de eigenaren
rechtstreeks benaderd als ook via de politie en het gemeentebestuur.
Er is zoveel druk neergelegd bij de zaaleigenaren met dat ze een beruchte antisemiet een
podium zouden geven, dat ze hebben toegeven en de voorstelling hebben afgeblazen.
Wanneer je wat verder leest, dan blijkt dat ze de zaaleigenaren in feite hebben gechanteerd
met hun vergunning. De politie en het gemeentebestuur zijn eerst bewerkt en deze zijn
vervolgens gaan praten met de zaaleigenaren en hebben hen laten weten dat hun vergunning
gevaar liep als ze dit toch door zouden laten gaan.
En dit is dan weer de laffe bevolking ten top.
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