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Die “arme” Amerikaanse (ex) president George W. Bush zou zijn voorgelogen door zijn
ministers en er daardoor van overtuigd zijn geweest dat Saddam Hoessein
massavernietigingswapens bezat.

Natuurlijk, en dat heeft niets te maken met het feit dat de Rothschilds 650.000 mensenlevens
een “goede” prijs vinden voor de oprichting van een Centrale Bank.

Jarenlang heeft de mainstream media trouw het propagandaverhaal volgehouden over de
massavernietigingswapens van Saddam Hoessein. Dat was de reden dat Irak werd aangevallen
in een oorlog die uiteindelijk 650.000 mensenlevens heeft gekost.
De massavernietigingswapens waren er niet uiteraard want dat betrof slechts een leugen die de
bevolking werd voorgehouden om een dergelijke oorlog te kunnen rechtvaardigen. Nu, jaren
later, begint het zelfs tot de meest doorgewinterde propagandavolgers door te dringen dat wat
er destijds gebeurde, gebaseerd was op een grove leugen. En dus, wordt er damage control
uitgevoerd en het verhaal bijgesteld.
Zo valt er in de Telegraaf de uitleg te lezen van Rob de Wijk, hoogleraar Universiteit Leiden,
directeur van het Haagse Centrum voor Strategische Studies en zoals de krant zegt, “Kind aan
huis in het Pentagon”. De Wijk, “De Amerikanen hebben gelogen, toenmalige Minister van
Defensie Donald Rumsfeld en Vicepresident Dick Cheney. Die wilden na de aanslagen van 11
september koste wat het kost terugslaan en draaiden President George W. Bush een rad voor
ogen”.
Donald Rumsfeld en Dick Cheney die besluiten om een soort wraakoefening te houden voor 11
september en de arme George Bush die helemaal nergens vanaf weet? Een wraakoefening die
650.000 mensenlevens kost en 330 miljard Dollar?
Klinkt dit als logisch en aannemelijk of als dat de ware reden van die oorlog wordt verdoezeld
waarbij enkele pionnen worden geofferd en de werkelijke boosdoeners buitenspel blijven?
De ware reden van die oorlog is, naast de gigantische oliebelangen, het oprichten van een
Centrale Bank in Irak, volgens het aloude beproefde model van de Federal Reserve
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(FED=Amerikaanse Centrale Bank). Een bank die nu onder volledige controle staat van de
Rothschilds.
Voor de aanslagen op 11 september waren er nog 7 landen op de wereld zonder een door de
Rothschild gecontroleerde Centrale Bank. Dat waren Afghanistan, Irak, Soedan, Lybië, Cuba,
Noord Korea en Iran. Inmiddels zijn de eerste vier opgeslokt door de Rothschild octopus en
blijven alleen de laatste drie (voor nu) nog over. In Lybië had men zelfs zoveel haast dat de
Rothschild Centrale bank werd opgericht in Benghazi terwijl de oorlog nog volop woedde.
Wat echter nog vele malen schokkender is dan dat, is het verband tussen de Jezuïeten en de
Rothschilds. Hoe dicht deze bijelkaar liggen in het machtscentrum, kun je zien in het schema h
ier.
Natuurlijk zullen ze dit niet aan de grote klok hangen, maar soms praat er toch iemand zijn
mond voorbij en moet dat dan ook bekopen met zijn leven. Dit gebeurde met Harold Wallace
Rosenthal de in 1976 persoonlijk assistent van de Amerikaanse Senator Jacob Javits.
Rosenthal was nog jong destijds, 29 jaar, en er zo van overtuigd dat de Joodse macht
onaantastbaar was, dat hij vond dat het geen kwaad kon om een zakcentje bij te verdienen door
middel van een onthullend interview aan een conservatief blad.
Rosenthal had dit geld nodig om zijn gokverslaving te kunnen bekostigen en enkele maanden
na dit interview werd hij dan ook prompt vermoord in Istanbul. In dit interview komen een aantal
verrassende onthullingen naarvoren.
Het blijkt dat zowel Rosenthal als zijn baas Javits de “Joden” niet zien als het volk van Israël,
maar als de Rothschilds, samen met nog een paar honderd bankiersfamilies en hun niet
Joodse bondgenoten
die door huwelijken
onderling en hun occulte geloof met elkaar zijn verbonden. Dit is wat ze bedoelen als ze het
over de “Joden” hebben en dit heeft niets te maken de totaal onwetende bevolking van het land
Israël.
Dan zegt Rosenthal verder, “De meeste Joden zullen dit niet graag toegeven, maar onze God is
Lucifer en wij zijn het door hem uitverkoren volk. Dit heeft eveneens betrekking op de
maatschappij als geheel. Wij geven niet graag toe dat onze “niet kerkelijke/wereldse”
gemeenschap is gebaseerd op een kosmische revolutie tegen God. Haar ware satanisch
karakter komt met de dag meer naar buiten”.
Met dat laatste sloeg Rosenthal in 1976 de spijker op zijn kop. Overal zien we vandaag de dag
satanische invloeden. Zelfs onze kinderen groeien ermee op bijvoorbeeld via de entertainment
industrie
. De
volgende belangrijke stap naar de (voorgenomen) satanische wereldheerschappij is een
Jezuïet op de troon in het Vaticaan
. Voor de “Joden” zoals die door Rosenthal worden gedefiniëerd is een offer van 650.000
mensenlevens voor een Centrale Bank een “goede” prijs.
Bovendien snijdt het mes weer aan twee kanten. Want waar zou Amerika die 330 miljard Dollar
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vandaan hebben gehaald die ze nodig hadden om de oorlog in Irak te kunnen voeren? Bij uw
altijd vriendelijke Rothschild filiaal de Federal Reserve uiteraard. O ja, en ze moeten nog wel
even de rente betalen natuurlijk .
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