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Al wekenlang wordt er vanuit Zionistische hoek in ons land in de achtergrond gestookt met de
naam Heineken in verband met Epstein.
Dit alles met de bedoeling om aandacht af te leiden van werkelijke connecties zoals die van
Donald Trump met Mossad (Israëlische geheime dienst) spion Robert Maxwell, vader van
Ghislaine.

Het Zionistich bolwerk strekt zich uit over de gehele wereld en in ieder land zijn agenten actief
om hun belangen te verdedigen. Dit Zionistiche bolwerk vormt uiteraard onderdeel van wat we
noemen de Chazaarse Mafia of Illuminati.
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.

Zo is er in ons land wekenlang een Zionistische beroepsagitator actief geweest met het
besmeuren van de naam Freddy Heineken. De ene niet onderbouwde insinuatie na de andere
volgde met als resultaat dat er nu overal in de MSM verhalen verschijnen over Freddy
Heineken in verband met Jeffrey Epstein, de man die tientallen jaren samen met handlanger
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Ghislaine een
sad chantage operatie runde.

Mos

De naam Heineken komt inderdaad voor in het zwarte boekje van Epstein, net zoals nog
ongeveer duizend anderen. Het zwarte boekje was geen overzicht van mensen die door de
Mossad werden gechanteerd, het was een boekje met belangrijke contacten en adressen.
Heineken was totaal niet interessant voor de Mossad als een te chanteren object zoals dat wel
het geval was met bijvoorbeeld prins Andrew en Bill Clinton. Bovendien is de man na 1985 niet
meer in Amerika geweest omdat hij, dat kunnen we uit betrouwbare bron bevestigen, vliegangst
had en alles per trein en auto deed. En, bovendien, als hij in Nederland of andere Europese
landen behoefte gehad zou hebben aan een jong meisje dan had hij die echt niet hoeven
invliegen vanuit Amerika met een Lolita Express. En ja, van Freddy is bekend dat hij van jong
vrouwelijk schoon hield, zich hier graag mee omringde, maar ook dat deze dames ruimschoots
de meerderjarigheidsgrens overschreden.
Ongetwijfeld zal Epstein ergens in Europa Heineken tegen het lijf zijn gelopen of een
(toevallige) ontmoeting hebben gearrangeerd, waarschijnlijk via een skiclub in Zwitserland.
Freddy had twee buitenverblijven waar hij gedurende het jaar een aantal maanden en/of weken
verbleef. Drie maanden gedurende de zomer in zijn huis in Antibe en een flink aantal weken in
zijn huis in St Moritz in Zwitserland. Niet vreemd dus dat hij daar voorzitter was van de lokale
skiclub Corviglia.
Natuurlijk was Heineken een heel interessante man om in je lijst met contacten te hebben
omdat deze op zijn beurt weer allerlei mensen kende die wél interessante chantage objecten
waren.
De Zionisten zijn meesters in deceptie en afleiding van werkelijke zaken en in dit verband is
dat de Kosher Nostra. De Kosher Nostra is de Joodse mafia in Amerika en heel actief in New
York.
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