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100 Lecie Rewolucji Bolszewickiej- 7 Listopada 2017- czyli start 
Amerykańskiej Rewolucji Bolszewickiej!!! 
 
7 Listopada 1917 roku,  rozpoczęła się „Rewolucja Bolszewicka” 

znana też jako Rewolucja Październikowa.Doszło do zamachu i 

obalenia władzy w Rosji. Idee komunizmu niestety przetrwały do 

naszych czasów . Są one często ukryte pod innymi nazwami i 

organizacjami. 

 

Ameryka jest pod atakiem od wielu dziesiątek lat. Próbują ją obalić 

rożnymi chorymi rzeczami i ideologiami, multikulturalizmem, skrajną 

lewicą, która nierzadko okazuje się czcicielami samego diabła.  

 

Jak wiemy, w roku 2016 doszło  do przełomu na który czekało wielu 

Protestantów- aby zatrzymać i odwrócić zgubna polityke globalizmu i 

„długie ramię” jej organizacji jak NATO,UE i tym podobnych. 

Wybór Trumpa ożywił jak to prasa amerykańska pisze - „bagno” 

gnieżdżące się w Waszyngtonie. 

 

Fakt,że Donald Trump dotrzymuje danych obietnic, wywołuje pianę 

na oczach globalistycznych wywrotowców. Sypia się 

„humorystyczne”groźby, elity i celebryci, którzy od dawna 

wypracowali sobie swoją „klikę” wpada w coraz wiekszą panikę. 

Trump chce zabrać się również za nierzetelną prasę w USA określoną 

przez niego jako „sieci fałszywych informacji/wiadomości”. Dzięki 

jego„reklamom”oraz protestom wiele z nich już spada w rankingach 

popularności, będąc przyłapane raz za razem na „wytwarzaniu 

zmyślonych historii” niczym Ministerstwa w książce pt„Rok 1984”.  

 

Tam np „Ministerstwo Pokoju” zajmowało się faktyczną wojną, 

natomiast Ministerstwo Prawdy, trudniło się propagandą. To drugie 

ministerstwo kryło dla Wielkiego Brata, tłumaczyło go, stało za prasą 

i jej zmianą historii, rewizjonizmem i innymi tego typu działaniami. 

 

Dzisiaj jak widać organizajce zajmujące się „wojną informacyjną” i 

propagandówką dla globalizmu chcą sięgnąć po rewolucję.  



100 Lecie Rewolucji Bolszewickiej- 7 Listopada 2017- czyli start Amerykańskiej Rewolucji 

Bolszewickiej!!! 

 

P
ag

e2
 

 

Komuniści sprytnie ukryli się pod rożnymi pseudo nazwami jak 

Antifa czy Refuse Fascism...26 Września zablokowali ruch w Los 

Angeles a na ich plakatach widniał jeden slogan: 

 

„Listopad 4- Teraz się zaczyna”.  

 

Co się zaczyna- pomyślisz? 

 

Według ich samych, chcą zgromadzić się w tysiącach dookoła miast 

Ameryki pod hasłem: „Ten koszmar musi się skończyć- Musimy 

zakończyć reżym Trumpa/ Pence’a”. 

 

Z ich strony wynika, że spór związany jest z przeszkadzaniem Unii 

przez Trumpa w masowej Islamizacji, usunięcia zboczenia z armii 

Ameryki, kpiny z Matki Ziemi, usuwanie nielegalnej imigracji, 

budowania muru z Meksykiem by chronić USA przed kartelami i 

kryminalistami itd. 

 

Innymi słowy Trump, podobnie jak Węgry, Słowacja, Polski Rząd i 

inni, którzy wyłamują się z globalistycznych demonicznych teorii i 

retoryki, są „wrogami ludzkości” i współczesnymi faszystami...Oto 

jak Ministerstwo Prawdy Unii Europejskiej używa sloganów by 

„Nazistami” uczynić przeciwników aborcji, eutanazaji, zboczenia, 

multikulturalizmu, masowej Islamizacji, kultu Matki Ziemi, religii 

recyklingu czy obdzierania krajów z ich suwerenności. 

 

Unia Europejska ma własne „ministerstwa”i tak jak w Roku 1984 

działają prężnie Ministerstwa Pokoju(pokój zwolennikom tyranii 

Unii) oraz Ministerstwo Prawdy(czyli ekumenizm I religia UNII albo 

nic)... 

 

7 Listopada 2017 roku mija dokładnie 100 lat od Rewolucji 

Bolszewickiej. Antifa nie przypadkowo wybrała właśnie tą datę. 

Planują zaatakować demokratycznie wybrany Rząd Ameryki! Całe 

ich „zawołanie” dostępne jest pod linkiem(po angielsku oczywiście) 

https://refusefascism.org/wp-content/uploads/2017/08/NOV4call-8.5x11-2sideLeafletV1.pdf
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Nawołanie do Akcji - Listopad 4 to nowa, Amerykańska 

„Bolszewicka” Rewolucja. Lewica po raz kolejny pokazuje 

prawdziwe oblicze: przegrali wybory, Ameryka nie chce Unii, to 

pozostało tylko jedno... 

 

Jako ciekawostkę należy podać „wizję”, która otrzymał wyznawca 

Lucyfera, niejaki Albert Pike.W liście do Giuseppe Mazziniego z 

roku 1871 Pike pisał o 3 wojnach światowych sprowokowanych przez 

Illuminati: 

 

I WOJNA ŚWIATOWA 

 

“Trzeba spowodować pierwszą wojnę światową, aby pozwolić 

Iluminatom obalić potęgę Carów w Rosji i uczynić z tego kraju 

twierdzę ateistycznego komunizmu. Rozbieżności spowodowane 

przez "agentur" (agentów) Illuminati między Imperium Brytyjsko-

Germańskim zostaną wykorzystane do wywołania tej wojny. Pod 

koniec wojny komunizm zostanie zbudowany i wykorzystany w celu 

zniszczenia innych rządów i osłabienia religii " 

 

II WOJNA ŚWIATOWA 

 

“„Druga wojna światowa musi być sprowokowana, wykorzystując 

różnice między faszyzmem a syjonistami politycznymi. Ta wojna 

musi zostać podjęta, aby nazizm został zniszczony, a polityczny 

syjonizm był na tyle silny, aby ustanowić suwerenne państwo Izraela 

w Palestynie. W czasie II wojny światowej komunizm 

międzynarodowy musi stać się wystarczająco silny, aby zrównoważyć 

chrześcijaństwo, które następnie byłoby okiełznane i trzymane krótko 

do czasu, kiedy będą oni potrzebni do ostatecznego kataklizmu 

społecznego” 

 

III WOJNA ŚWIATOWA 

 

„Trzecią wojnę światową należy spowodować, wykorzystując różnice 

spowodowane przez "agenture" "Illuminati" między syjonistami 

politycznymi a przywódcami islamskiego świata. Wojna musi być 
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przeprowadzona w taki sposób, aby Islam (Muzułmański Świat 

Arabski) i syjonizm polityczny (państwo Izrael) wzajemnie się 

zgubili. Tymczasem inne narody, podzielone na ten temat będą 

zmuszone do walki, aż do całkowitego wyczerpania fizycznego, 

moralnego, duchowego i ekonomicznego, wyzwolimy Nihilistów i 

ateistów, a będziemy prowokować przerażający kataklizm społeczny, 

który w całym jego przerażeniu pokaże jasno dla narodów efekt 

absolutnego ateizmu, pochodzenia dzikości i najbardziej krwawego 

zamieszania. Wtedy wszędzie obywatele, zmuszeni do obrony przed 

mniejszością światową rewolucjonistów, wyniszczą tych niszczycieli 

cywilizacji, a tłum, rozczarowany chrześcijaństwem, którego 

deistyczne duchy od tej chwili będą bez kompasu lub kierunku, 

pragnącego ideału, ale nie wiedząc , gdzie oddać adorację, otrzyma 

prawdziwe światło poprzez uniwersalną manifestację czystej 

doktryny Lucyfera, przyniesioną ostatecznie do opinii publicznej. Ta 

manifestacja będzie wynikiem ogólnego ruchu reakcyjnego, który 

nastąpi po zniszczeniu chrześcijaństwa i ateizmu, zarówno pobitego, 

jak i eksterminowanego w tym samym czasie”. 

 

Albert Pike to zasłużony i postrzegany za jednego z największych 

wolnomularzy jacy żyli. Pike najpierw należał do Niezależnego 

Zakonu Odd Fellows by potem przyłączyć sie do loży masońskiej 

rytu szkockiego. Był on również wyznawcą Lucyfera, który wg niego 

jest na czele Masonerii, co mają „odkryć” dopiero adepci 

najwyższych szczebli jak „Inspector Inquisitor”- 31 stopień,„Master 

of the Royal Secret”- 32 stopień oraz 33 stopień- czyli „Inspector 

General”. 

 

Reasumując- Iluminaci dążą do III wojny światowej, używając grupy 

lewicy, komunistów a także prowokując reakcje na Zachodzie przez 

multikulturalizm...Poczytaj dobrze „proroctwa” Pike dane mu od 

Lucyfera. Czas otworzyć oczy i modlić się aby Jezus położył kres 

globalizmowi oraz Islamizacji Europy, Ameryki i Zachodu w ogóle! 

 

Nie milcz! Powiedz innym! Poinformowany= czujny i modlący się 

właściwie! Chwała Jezusowi! 
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https://refusefascism.org/2017/09/26/refuse-fascism-blocks-la-freeway-taking-a-knee-nov-

4-it-begins/ 
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