Zo bepaalt Facebook of jij een “hate agent” bent (video)
Dinsdag, 20 augustus 2019 18:01

Je kunt alleen begrijpen hoe internetcensuur werkt als je begrijpt wie erachter zitten en
waarom ze het doen.
Als je leest wat er in uitgelekte Facebook documenten staat, dan denk je dat je een roman van
George Orwell leest.

Wanneer jij bepaalt wat mensen wel of niet mogen zeggen of schrijven, dan ben je een aardig
eind op weg om het volk volledig onder controle te krijgen.
Het bepalen wat mensen wel en niet mogen zeggen en schrijven wordt bepaald door het
wapen van de politieke correctheid zoals we dat al eerder uitgebreid hebben beschreven .
Dit wapen van politieke correctheid is uiteraard afkomstig uit het arsenaal van de Illuminati en
voor niet meer weet wie dat zijn, hierna een korte samenvatting.
Voor hen die niet al te bekend zijn met de materie, hierbij een uitleg van enkele begrippen. Wat
wij tegenwoordig Joden noemen zijn voor het overgrote deel geen Joden, maar Chazaren.
Een klein elite deel van deze Chazaren vormen een geheime satanische sekte die bekendstaat
onder verschillende namen zoals de
Sabbateans
, de
Illuminati,
de Rothschild mafia of de Chazaarse mafia (CM). Een afgeleide van de Sabbateans is de
Chabad beweging.
Zij hebben
niets met het gewone Joodse/Chazaar volk te maken
. Deze satanische mafia verbergt zich onder de paraplu van het Jodendom. Niet alleen hebben
zij de controle over de gelduitgifte in bijna de hele wereld en de mainstream media inclusief
Hollywood, zij hebben ook het machtige werktuig van het Zionisme. Dit doet zich voor als een
politiek ideologische beweging, maar is in feite een geheim genootschap ter verdere controle en
manipulatie van het menselijk ras.
Wanneer bepaalde onderzoekers dan ook over Joden spreken bedoelen ze de
bovengenoemde sekte. Zo ook de voormalige Amerikaanse professor E. Michael Jones en
tegenwoordig hoofdredacteur van het tijdschrift Culture Wars.
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De stelling van Jones is dat Joden zoals hij deze sekte noemt, een privilege hebben
waarover niemand anders beschikt en dat is dat zij bepalen wie wat mag zeggen.
Hij heeft hierover een uitgebreid artikel geschreven in het laatste nummer van Culture Wars.
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