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Het is 100 jaar geleden dat de mainstream media voor het laatst een poging deden om de
machten achter de schermen te ontmakseren.
Nu worden ze wederom op een aantal plaatsen ontmaskerd en dan zie je dat ze toch wel bang
beginnen te worden, want de waarheid is voor hen dodelijk.

Je weet dat als het je missie is om de waarheid te brengen, je aan alle kanten gedemoniseerd
zult worden.
Wij weten dat, want wij maken dat iedere dag aan den lijve mee en het eind is wat dat betreft
nog lang niet in zicht. Het zal dan ook een gevecht tot het uiterste worden, want "zij" zullen er
alles aan doen om de waarheid verborgen te houden en deinzen in principe nergens voor terug.
En dan hebben we het over de sekte die deze wereld op dit moment in een wurggreep houdt:
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, de Chazaarse mafia (CM), sekte van het Alziend Oog en Sekte des
Doods. 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.
Een kenmerk van deze satanische sekte is verder dat ze opereren als een virus door een
organisatie te infiltreren en over te nemen. Door die tactiek controleren zij onder andere
geheime genootschappen, semi-geheime genootschappen en de top van schijnbare openbare
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genootschappen en religies, zoals de Vrijmetselaars, de Rozenkruisers, de Scientology Kerk,
de Mormonen, de Katholieke kerk, de Islamitische kerk, de Joodse kerk, allerlei sekten en
politieke stromingen, et cetera. De leden van deze organisaties worden aan de top van
bedrijven gezet, in regeringen en belangrijke publieke organisaties als het Wereld Natuurfonds,
Amnesty, het Rode Kruis/De Rode Halve Maan en Greenpeace (er zijn er meer). Daarnaast
controleren zij tegenwoordig grotendeels het internet via Facebook, Google en Youtube.
Binnen de mainstream media wordt angstvallig gezwegen over deze sekte achter de schermen,
want men is als de dood voor de gevolgen. Want, hebben ze je eenmaal op de korrel, dan
zullen ze alles in het werk stellen om je te censureren en je te verwijderen van internet.
Je kunt het ook positief bekijken en zeggen dat wanneer een website hevig wordt
gedemoniseerd door de sekte via hun werktuigen zoals onder andere Google, je goed bezig
bent. Want, ze zullen een website niet op de korrel nemen als deze voor hen geen gevaar
oplevert.
Je kunt vrij gemakkelijk vaststellen of een website door Google (=de sekte) op de korrel wordt
genomen. Als je de naam van een bepaalde website intoetst in Google, dan komt deze normaal
gesproken als eerste in de zoekresultaten tevoorschijn. Als je telegraaf bij Google intoetst, dan
krijg je als eerste telegraaf.nl, toets je volkskrant in, dan krijg je volkskrant.nl enzovoorts.
Hetzelfde geldt voor websites uit de alternatieve hoek: Tik je in Ella Ster, dan komt de website
ellastar.nl tevoorschijn, tik je in Martin Vrijland in, dan komt de website martinvrijland.nl naar
voren, tik je in Nine for News, dan komt ninefornews.nl tevoorschijn en tik je revolutionair online
in, dan komt revolutionaironline.com tevoorschijn.
Iemand die heel zwaar wordt gecensureerd is uiteraard David Icke. Wanneer je dan ook David
Icke intikt bij Google, dan krijg je eerst een hele serie andere websites, voordat davidicke.com
tevoorschijn komt.
Als je niburu intikt bij Google, dan krijg je de Volkskrant, Trouw, het Parool en Omroep Brabant
om maar enkelen te noemen en ergens achteraan het rijtje krijg je niburu.co. In de praktijk
betekent dit dat mensen die niburu zoeken via Google hier niet meer terecht zullen komen.
Als je voorheen in Google de naam Edgar Cayce intikte, dan kwamen steevast onze artikelen
over Edgar Cayce
als eerste resultaat boven drijven. Totdat wij in een artikel van Cayce de historie van de
Chazaren verder toelichtten, daarna was het over en zie je onze Edgar Cayce
nergens meer verschijnen
bij Google.
Vanaf juli is het echt bergafwaarts gegaan en worden we bijna nergens meer gevonden in
Google, althans niet op posities waardoor mensen op de website terechtkomen. Dit gebeurde
kort nadat wij eind juni de namen van de werkelijke daders van 9/11 publiceerden.
En waar David Icke nog de beschikking heeft over Facebook en Twitter, zo zijn wij van beiden
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verbannen.
Dit is iets om best trots op te zijn, want je wordt natuurlijk niet voor niets zwaar gecensureerd,
maar aan de andere kant heeft dit natuurlijk ook gevolgen. Aangezien de sekte controle heeft
over bijna alles, wordt het moeilijker en moeilijker om nieuwe mensen te bereiken. Waar wij
voorheen regelmatig nieuwe lezers kregen via zoekmachines zoals Google is dat nu voorgoed
verleden tijd, want ze zullen alles in het werk stellen om ons af te schermen.
En zo krijg je minder en minder mensen/websites die nog de waarheid kunnen of durven te
brengen.
Het is ongeveer 100 jaar geleden dat een mainstream publicatie de sekte probeerde te
ontmaskeren. Dat was de toenmalige Engelse krant The Morning Post die in een serie van 18
artikelen precies uitlegde hoe de vork in de steel zat.
Dat de protocollen van de Wijzen van Zion absoluut niet nep waren, maar een door de sekte
gehanteerde blauwdruk voor de wereld zoals zij die wilden creëren. Hoe de Protocollen weer
verbonden zijn met niet alleen de sekte, maar ook de vrijmetselarij. In september 2017schreven
wij daar ook over, uiteraard izjn de Youtube filmpjes die we toevoegden allang
weggecensureerd. Het
artikel blijft interessant om
te lezen
uiteraard.
Wij en nog enkele anderen proberen nu opnieuw om het werkelijke probleem onder de
aandacht van mensen te krijgen en hopen dat er eindelijk genoeg wakker worden, zodat wij ons
kunnen bevrijden uit deze nachtmerrie.
Wij leven niet in een democratie. Dat is een charade, want wij worden geregeerd door een
satanische sekte. De bankiers van de sekte hebben politici in hun macht en ze lachen om
politiek links of rechts, want ze controleren beide .
De oorspronkelijke bevolking van ons continent wordt overspoeld door vreemde culturen en
alles wat wij hebben aan cultuur, geschiedenis, normen en waarden dient te verdwijnen. De
sekte heeft volledige controle over de mainstream media en de sociale netwerken en vanuit die
bronnen wordt dagelijks een portie vergif over de bevolking gestrooid.
Kinderen worden geseksualiseerd en aangemoedigd om zich af te vragen van welk geslacht ze
nu eigenlijk willen zijn en ons wordt geleerd om homoseksualiteit te omarmen. Mensen die
proberen andere argumenten naar voren te brengen worden afgeranseld met het wapen van
de politieke correctheid.
Wij zullen proberen zolang mogelijk de waarheid te blijven verspreiden, maar help ons de
censuur van de zoekmachines en sociale platformen te doorbreken en wijs waar mogelijk
mensen richting deze website, zodat ze zelf dingen kunnen lezen en een mening vormen.
Het feit dat wij zo onder vuur liggen bewijst wel dat ze toch bang beginnen te worden, want de
waarheid is hun grootste angst. Het betekent wel dat we alle hulp van lezers nodig hebben om
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de boodschap verder te verspreiden op allerlei mogelijke manieren en daardoor mensen hier
naartoe leiden, want het verspreiden van de waarheid, ongeacht de prijs, is onze enige kans op
overwinning en vrijheid.

4/4

