Michelle Obama vertegenwoordigt Illuminati bij offering Notre Dame (video)
Zaterdag, 20 april 2019 18:14

Duidelijk is dat de Notre Dame is aangestoken en ook dat het hier gaat om meer dan alleen
maar een brand.
We hebben te maken met een offering van ons culturele erfgoed waar Michelle Obama niet
zomaar toevallig bij was in Parijs.

Te zien aan de reacties is de brand van de Notre Dame ingeslagen als een bom. De wereld
keek toe in een afschuwelijk soort ongeloof over dat er een markant en groots symbool van
onze historie en cultuur letterlijk in vlammen op ging.
Het effect van deze aanslag op onze cultuur is enorm, gekoppeld aan de niet aflatende
kerkvernielingen,
waarbij de bekende kreet Allahu Akbar op deuren wordt geschilderd, wijst dit al snel in de
richting van de moslims als de schuldigen.
Inmiddels is duidelijk dat het een aanslag is en over de achtergronden hebben we eerder ee
n uitgebreid artikel
geschreven: Het nu uitkomen van de voorspelling van vrijmetselaar Albert Pike, waarbij de
moslims worden opgezet tegen de rest van de bevolking, zodat er uiteindelijk een Derde
Wereldoorlog zal ontstaan.
De gezworen eed legt op dat de Illuminati allerlei zaken bij ons bekendmaken en
waarschuwingen afgeven, vaak via verborgen of gecodeerde boodschappen. Denk bijvoorbeeld
aan de
voorpagina van The Economist.
In dat licht moet ook de volgende gebeurtenis worden gezien.
Op het moment dat de kathedraal in brand werd gezet bevond Michelle Obama zich aan boord
van een boot op de Seine voor een zogenaamde dinner cruise. De formele reden voor deze
tocht is de promotie van haar biografie met de titel Becoming.
Volgens het officiële verhaal zou zij diep bedroefd geweest zijn toen men haar vertelde dat de
Notre Dame in brand stond.
In werkelijkheid had zij iets te vieren.
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Dat ze feest vieren en helemaal niet droevig zijn, bewijst de volgende foto, waar je een
champagne/wijn drinkende Michelle ziet, omringd door allerlei vrolijke gasten. Een foto
genomen op het moment dat de Notre Dame brandde, wat onomstotelijk blijkt uit het
champagneglas van Michelle. Ook hangt om haar nek een ketting met het woord: burning.
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