De wereld staat onder controle van de aanbidders van Baal (video)
Zondag, 31 december 2017 18:55

Iedereen heeft het altijd over de elite, de machthebbers op aarde, de familie Rothschild,
maar waarom gaat bijna niemand naar de kern van het verhaal?
Waarom wordt er altijd gezwegen over wat er werkelijk gebeurt en ís gebeurd en wie
daarvoor verantwoordelijk zijn?

Het lijkt wel alsof de wereld is gevangen in een soort collectief angstsyndroom, waarbij alles en
iedereen maar zo politiek correct mogelijk is. Zelfs binnen de alternatieve media zie je dit, waar
mensen het dan wel hebben over pedofielen en zelfs satanische bloedoffers, maar nooit echt
naar de achtergrond van dit alles gaan.
En dat is heel belangrijk, als je iets wilt begrijpen van wat er op onze wereld gebeurt en
waarom.
We hebben onlangs een artikel gepubliceerd waarin meer dan duidelijk werd aan de hand van
originele documenten dat Rusland na de val van de muur is bedonderd door Amerika en haar
bondgenoten. Ondanks dat de Russen allerlei garanties kregen dat de NAVO niet verder naar
het oosten zou uitbreiden dan Duitsland, is Rusland nu omringd door NAVO bases en wordt het
land steeds verder gedemoniseerd en nota bene bestempeld als aggressief.

Wanneer Rusland niet op de knieën kan worden gebracht op andere manieren, dan zal er
onherroepelijk een oorlog volgen, want Rusland staat bovenaan het verlanglijstje van de
gangsters die deze wereld controleren, althans het grootste deel daarvan.

We hebben het dan primair over de elite van de Chazaren, de werkelijke top van de piramide,
ook wel de Sabbateans genoemd of de Sekte van het Alziend Oog. Een andere benaming
voor deze club
is de Chazaarse Mafia (CM), het grootste en
machtigste misdaadsyndicaat ter wereld.
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Het Rijk der Chazaren was ooit gevestigd in de streek rondom de Zwarte Zee en Kaukasus en
werd geregeerd door de meest wrede koningen die de wereld ooit gekend heeft. Deze koningen
waren aanhangers van wat men noemt de Babylonische Black Magic. De Chazaren stonden in
de hen omringende landen bekend als dieven, moordenaars, struikrovers en voor het
aannemen van de identiteit van de reizigers die ze doodden. Dit vormde het normale leven in
het Rijk der Chazaren.

De omringende landen onder aanvoering van Rusland werden het absoluut spuugzat en gaven
het land rond 800 een ultimatum. De koning van de Chazaren mocht een keuze maken welke
van drie religies hij wenste te adopteren voor zijn volk en waarbij alle burgers dit verplicht
zouden aannemen en dit ook een vast onderdeel zou worden voor de opvoeding van de
kinderen.

De koning mocht kiezen uit de Islam, het Christendom of het Judaïsme. De koning koos het
laatste en beloofde binnen de grenzen te blijven die binnen de nieuwe religie bestonden.
Ondanks deze belofte bleven de koning en zijn kring van oligarchen trouw aan de oude
Babylonische godsdienst, die bekendstaat als Black Magic of ook wel als Secret Satanism. Dit
geheime satanisme hield in dat er bepaalde ceremonies werden uitgevoerd waarbij onder
andere kinderen werden geofferd, waarna men deze “leeg liet lopen” om vervolgens het bloed
te drinken en het hart op te eten.

De koning handhaafde al dit soort occulte ceremonies die waren gebaseerd op de oeroude
aanbidding van de god Baäl, iets dat ook bekendstaat als het aanbidden van de Uil (Moloch).
Om de omringende landen in de waan te laten dat hij zich hield aan het gestelde ultimatum
werd er een soort satanische hybride religie gemaakt, waarbij de Luceferiaanse Black Magic
werden vermengd met het Judaïsme om een religie te worden die nu bekendstaat als het
Babylonisch Talmoedisme.

Deze godsdienst werd de nieuwe religie van de Chazaren en in feite was er niets veranderd en
bleef het Chazarenrijk net zo kwaadaardig als het voor die tijd was geweest. Er veranderde in
de praktijk dan ook bitter weinig, want nog steeds werden reizigers beroofd en gedood en de
Chazaren stonden dan ook bekend als meesters in het vermommen en het aannemen van
valse identiteiten, iets dat ze tot op de dag van vandaag nog steeds doen. Dit uiteraard samen
met hun nog steeds bestaande satanische Babylonische verering van de (af)god Baäl en het
offeren van kinderen
.
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Dit alles duurde voort tot ongeveer het jaar 1200 toen Rusland en de hen omringende landen er
genoeg van hadden. Dit niet in het minst omdat ook hun kinderen door de Chazaren werden
ontvoerd om geofferd te worden. Dit was ook de tijd dat de koning en zijn kring van hem trouwe
oligarchen bekend werd onder de naam Chazaarse Mafia (CM).

Een ander iets waar de Chazaren meesters in waren, was het spioneren en via hun uitgebreide
netwerk van spionnen waren ze op de hoogte van een komende aanval op hun land en
ontsnapten ze met hun enorme voorraden goud en zilver naar het Westen. Ze bleven zoveel
mogelijk uit beeld, namen zoals gewoonlijk een nieuw identiteit aan en in het geheim bleven ze
hun Baäl aanbidden en de ceremonies uitvoeren. Ze waren ervan overtuigd dat Baäl hen de
hele wereld zou schenken zoals deze dit volgens hen had beloofd, op voorwaarde dat ze
kinderen bleven leegbloeden en aan hem offerden.

Dat was ook het moment dat de koning van de Chazaren eeuwige wraak heeft gezworen tegen
Rusland voor het hen verdrijven vanuit hun land.

Een kleine kring getrouwen van de koning kwam uiteindelijk in Duitsland terecht en een deel
van hen koos de naam Bauer als identiteit. Het wapen van de Bauers bestond uit een rood
schild dat was gebaseerd op hun geheime bloedoffers van kinderen en niet veel later werd hun
naam veranderd in Roodschild, de Rothschild zoals wij ze tegenwoordig kennen.

De Rothschild’s zijn wat men noemt het gezicht van de Chazaarse Mafia en vanuit Duitsland
zijn ze erin geslaagd om het Britse banksysteem te infiltreren, over te nemen en de City of
London te creëren met hun financiële instituten aldaar gevestigd.
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