Urzędnicy federalnego wywiadu
klonowali
telefony,
aby
obserwować i mapować całą
strukturę
operacji
terrorystycznych Antifa/BLM w
ramach
przygotowań
do
masowych aresztowań

Jak być może pamiętacie, informowałem już o planach Trumpa, by
powołać się na Ustawę Insurekcyjną po wyborach ,
rozmieszczając oddziały wojskowe na ulicach, aby powstrzymać
ekstremistyczną lewicową próbę zamachu stanu, która ma zostać
aktywowana wkrótce po wyborach. Teraz pojawiły się fascynujące
wiadomości, które potwierdzają, że urzędnicy amerykańskiego
wywiadu federalnego od miesięcy po cichu identyfikują
uczestników i przywódców organizacji terrorystycznych Antifa i
BLM, w tym zamożnych darczyńców, którzy finansują te operacje.
Okazuje się, że DHS Trump’a używa zaawansowanego sprzętu do
„klonowania” telefonów, do podszywania się pod telefony
ekstremistów Antify i BLM w celu podsłuchiwania ich rozmów
telefonicznych i SMS-ów. Dzięki tej technologii stworzyli
pełną strukturę organizacyjną i mapę hierarchii przywódców
zaangażowanych
w
dzisiejsze
lewicowe
operacje
terrorystyczne. Co ważniejsze, informacje te są przygotowywane

do ogólnokrajowego usunięcia nielegalnych
wejściu w życie ustawy Insurrection Act.

powstańców

po

Wszystko to potwierdzają liczne działania śledcze w mediach, w
tym przeciwnemu Trump’owi The Nation, które donosił:
Podczas pobytu w Portland międzyagencyjna grupa zadaniowa
obejmująca DHS i Departament Sprawiedliwości wykorzystała
wyrafinowany atak polegający na klonowaniu telefonów
komórkowych – szczegóły pozostają tajne – w celu przechwycenia
komunikacji telefonicznej protestujących, według dwóch byłych
oficerów wywiadu znających sprawę.
News Thud donosi dalej, że zebranie tych informacji wskazuje
na „październikową niespodziankę”, podczas której lewicowi
terroryści mogą zostać aresztowani:
Więc DHS i FBI podsłuchują Antife i wiedzą, z kim rozmawiają w
mediach i polityce. Czytając raport The Nation, lewica
naprawdę się tym denerwuje, ponieważ jest to raport numer
jeden na ich stronie internetowej w momencie pisania tego
postu.

Trump obiecuje wyznaczyć Antifę
„organizacje terrorystyczne”

i

KKK

jako

Dalsze potwierdzenie tego wszystkiego wyszło z własnych słów
Trumpa, wypowiedzianych zaledwie dwa dni temu, kiedy obiecał
oznaczyć zarówno Antifę, jak i KKK jako „organizacje
terrorystyczne”. The Epoch Times donosi:
Prezydent Donald Trump ma ogłosić środek, który określa
skrajnie lewicowy ruch Antifa i Ku Klux Klan (KKK) jako
organizacje terrorystyczne, wzywając do linczu za federalne
przestępstwo z nienawiści.
Prokurator generalny William Barr powiedział w sierpniu, że
Antifa jest „grupą rewolucyjną”, która dąży do ustanowienia
komunizmu lub socjalizmu w Stanach Zjednoczonych.

„To rewolucyjna grupa zainteresowana jakąś formą socjalizmu,
komunizmem. W gruncie rzeczy są bolszewikami. Ich taktyki są
faszystowskie” – powiedział Barr w wywiadzie dla Fox News 9
sierpnia.
Kyle Shideler, dyrektor i starszy analityk ds. Bezpieczeństwa
wewnętrznego i walki z terroryzmem w Centrum Polityki
Bezpieczeństwa, powiedział The Epoch Times, że Barr i inni
urzędnicy federalni muszą „traktować tę grupę jako wywrotową i
powstańczą siłę”.
Zmiany te są kluczowe z kilku ważnych powodów:
# 1) Zarówno Antifa, jak i KKK są tworami Demokratów
Chociaż może się wydawać, że Trump balansuje określeniami
terrorystów, łącząc Antifę z KKK – co wielu Amerykanów błędnie
uważa, że zrównoważy lewicę z prawicą – w rzeczywistości KKK
jest wytworem lewicy. KKK najlepiej można opisać jako Antifę z
lat pięćdziesiątych. Było to bojowe skrzydło Demokratów, takie
jak obecnie Antifa. W efekcie to określenie przez Trumpa jest
podwójną deklaracją przeciwko terroryzmowi Demokratów.
# 2) Gdy Antifa zostanie oficjalnie uznana za organizację
terrorystyczną,
natychmiast

masowe

aresztowania

mogą

rozpocząć

się

Oficjalne uznanie Antify za organizację terrorystyczną wyzwoli
federalne siły ścigania w celu przeprowadzenia masowych
aresztowań, między innymi w Oregonie, Waszyngtonie, Kalifornii
i Nowym Jorku. Całe kierownictwo Antify zostanie bardzo szybko
zniszczone, pozbawiając przywódców lewicowego zamachu stanu
ich „wojowniczych oddziałów”, które, jak mają nadzieję,
przeprowadzą swoją kolorową rewolucję przeciwko Ameryce.
# 3) Wszelkie korporacje, które sfinansowały Antifę, będą
współwinne krajowemu terroryzmowi, który jest przestępstwem
Uznanie Antify za organizację terrorystyczną usidli również

wszystkie korporacje amerykańskie, które przekazały Antifie
pieniądze w ciągu ostatnich czterech lat. Korporacje te uznane
zostaną
za
winne
finansowania
krajowych operacji terrorystycznych i będą podlegać
aresztowaniu i zajęciu aktywów. (Nie wątpię, że znaczna część
funduszy pochodzi z Big Tech.) W ten sposób Trump walczy z
lewicowymi gigantami korporacyjnymi finansującymi nielegalne
działania powstańcze, aby spróbować obalić Stany Zjednoczone.
4) Aresztowanie terrorystów z Antify doprowadzi władze USA
bezpośrednio do globalistycznych darczyńców, takich jak George
Soros
Wreszcie, po rozpoczęciu aresztowań Antify, dochodzenie
doprowadzi władze bezpośrednio do źródeł finansowania tej
próby zamachu stanu. Ci „ludzie od pieniędzy” to George Soros
i inni bogaci globaliści i korporacje – nawet narody takie jak
Chiny – które próbują zniszczyć Stany Zjednoczone Ameryki.

Trump ma plan wyeliminowania
terrorystów i ocalenia Ameryki

lewicowych

Dobra wiadomość w tym wszystkim jest taka, że Trump ma plan
zakłócenia próby zamachu stanu radykalnej lewicy kierowanej
przez CIA przeciwko Ameryce. Ten sam typ rewolucji został
zaplanowany i przeprowadzony w wielu innych krajach na całym
świecie według tego samego schematu. Nawet Glenn Beck dobrze
to zrozumiał, omawiając ten temat:
Jak już wcześniej pisałem, lewicowi uczestnicy zamieszek
zostaną oskarżeni o podburzanie, gdy Trump przywoła Ustawę o
powstaniu i aktywuje wojsko USA w 50 miastach, z których
wszystkie są umieszczane pod historią z okładki „Operacja Warp
Speed ”, według której wojsko jest potrzebne do dystrybucji
szczepionek.
Oto więcej szczegółów na temat planów „Operacji Chaos”

Demokratów, którzy są zdradzieckimi aktorami, którzy muszą
zostać aresztowani, oskarżeni i straceni, jeśli zostaną uznani
za winnych zdrady:
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