Tijd om eindelijk een einde te maken aan de Rothschild censuur (video)
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De Chazaarse of Rothschild mafia, ook wel Illuminati genoemd, hebben de touwtjes strak in
handen en alles wat hun hegemonie kan ondermijnen wordt platgewalst.
Zelfs wanneer je jezelf verdedigt in de rechtbank en je gebruikt de verkeerde woorden, dan
nog word je daarvoor de bak in geslingerd.

Het is zo langzamerhand alarmcode rood voor wat betreft vrijheid van meningsuiting.
Wie weten wil hoever de censuur al gevorderd is en wie hier achter zitten, raden wij aan dit
artikel
te lezen dat we enkele dagen geleden schreven. Dan zie je dat censuur een machtig wapen is
van de Illuminati alias de Chazaarse of Rothschild mafia. Dat ze nu zelfs het fenomeen hate
agent hebben toegevoegd aan hun arsenaal en dat ze dit nu op alle fronten zullen inzetten.
Een ander machtig wapen dat ze hanteren is dat van antisemitisme en holocaustontkenning.
Welke imbeciel er ooit akkoord mee is gegaan dat je in een vrije wereld iets niet mag ontkennen
weten we niet, maar wel dat het de waanzin ten top is.
Niemand kan jou verbieden om wat dan ook te ontkennen als je daar behoefte toe voelt. Op
het moment dat je accepteert dat iemand jou verbiedt om iets te mogen ontkennen ben je geen
vrij mens meer, maar een slaaf.
We hebben vorig jaar al uitgebreid geschreven over de in Canada wonende Monika
Schaeffer die in januari vorig jaar werd gearresteerd in Duitsland toen ze een rechtszaak tegen
de voor holocaustontkenning veroordeelde advocate Sylvia Stolz bijwoonde. Stolz heeft al
jaren in de gevangenis doorgebracht omdat ze een man verdedigde in de rechtszaal, genaam
Ernst Zündel, die terechtstond voor Holocaustontkenning.
Monika Scheaffer werd gearresteerd omdat ze samen met broer Alfred die in Duitsland woont
een video had gemaakt
waarin ze uitlegt dat ze altijd verkeerd heeft gedacht over de holocaust. Dat ze haar ouders
grote verwijten heeft gemaakt omdat die helemaal niets gedaan zouden hebben om dit te
voorkomen. Totdat ze, zoals ze zegt, er later achter kwam dat de vork heel anders in de steel
zit dan dat haar op school is geleerd.
Monika werd in januari 2018 gearresteerd samen met broer Alfred en de rechtszaak tegen
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beiden vond plaats in oktober vorig jaar.
Alfred kreeg een veroordeling van drie jaar en twee maanden gevangenisstraf en Monika een
gevangenisstraf van tien maanden. Omdat ze eigenlijk die periode al in voorarrest had gezeten
werd ze in oktober weer vrijgelaten.
Alfred is tegen het vonnis in beroep gegaan en net zoals bij ons mag je dan een dergelijk
hoger beroep gewoon thuis afwachten. Bij Alfred ging deze vlieger niet op omdat hij een
vluchtgevaar zou zijn en werd hij na zijn voorarrest direct na het proces weer gevangen gezet.
Echter, tijdens zijn rechtszaak, waar hij zelf zijn verdediging voerde, zou hij dingen hebben
gezegd die niet door de gedachtenpolitie werden getolereerd met als resultaat dat er als gevolg
van zijn eigen verdediging een nieuwe aanklacht tegen hem volgde.
Omdat hij als onderdeel van zijn verdediging probeerde uit te leggen op welke gronden hij
meent de holocaust te moeten ontkennen en aangezien een rechtszaak bij wet een publiek iets
is, pleegt hij door die zaken aan te voeren in de rechtszaal opnieuw holocaustontkenning en is
dus weer strafbaar. Hoe zot wil je het hebben?
Die aanklacht is nu behandeld door de rechter en Alfred is opnieuw veroordeeld voor
holocaustontkenning of formeel Volksverhetzung. Deze 18 maanden worden bij zijn eerdere
vonnis geteld, zodat hij in totaal op bijna 5 jaar gevangenisstraf uit komt omdat hij niet gelooft
wat autoriteiten mensen op de mouw spelden.
In de volgende video hoor je wat Monika te zeggen heeft over bovenstaande.
Omdat bovenstaande een ongehoorde misdaad is van hen die tijdelijk op aarde aan de
touwtjes trekken en daardoor denken iedereen de mond te kunnen snoeren, hierna nog even
een verhelderend stuk uit een eerder artikel.
De volgende vraag die je dan ook moet stellen is: Waarom is er een dergelijk verbod?

En dat is een hele interessante vraag, want daarmee wordt eigenlijk al automatisch
aangegeven dat er dingen niet kloppen in het officiële verhaal, dat gaat als volgt:

Holocaust / Shoah: Holocaust is de naam voor de genocide op de Joden die in de periode
1939-1945 plaatsvindt in Europa. Dit woord is Grieks en betekent brandoffer. De Hebreeuwse
benaming van dezelfde genocide is Shoah wat ‘catastrofe’ betekent. In de gebieden waar de
nazi’s de macht hebben, brengen zij tijdens de Tweede Wereldoorlog in totaal zes miljoen
Joden om het leven.
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Wanneer alles klopte met het officiële verhaal, dan zou er geen enkele reden zijn voor wie dan
ook om eraan te twijfelen. Dan zou men zeggen: Prima als je twijfelt, ga zelf op onderzoek en je
zult zien dat het verhaal klopt. Dat zou iemand zeggen die oprecht is.

Iemand die dat niet is, is bang om ontmaskerd te worden en die zie zal alles op alles zetten om
te voorkomen dat mensen zelf gaan onderzoeken en met andere dingen komen dan het
officiële zes miljoen verhaal.

Er is uiteraard een Holocaust ontkenningsverbod ingesteld, omdat er bepaalde dingen niet
kloppen. Natuurlijk was het een vreselijke tijd en zijn er veel onschuldige Joden om het leven
gekomen, alleen het verhaal zoals dat wordt gebracht kan eigenlijk niet kloppen.

En dat alleen al vanwege het inmiddels beruchte getal van zes miljoen Joden die zijn
omgekomen. We hebben er eerder een artikel over geschreven , waarin onder andere het
volgende stond:

Het gaat nog veel verder dan bovengenoemde voorbeelden, want we vonden op een andere
website
talloze
voorbeelden van berichten in de pers over zes miljoen Joden en het lijden dat het hen overkomt
of te wachten staat. Voor een groot deel berichten die werden geplaatst voordat eigenlijk ook
maar één iemand over Adolf Hitler had gehoord. Bizar is ook dat volgens deze website het
woord "holocaust" zo'n 140 keer schijnt voor te komen, ook vér voordat er zelfs sprake was van
een holocaust.

Het volgende plaatje zijn voorbeelden uit alleen de New York Times van het aantal keren dat er
wordt gesproken over de zes miljoen Joden. De afbeelding kan vergroot worden door erop te
klikken.

Toeval bestaat dus toch, of niet?
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