Illuminati willen monopolie op gedachten (video)
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Er is veel kritiek op de internetgiganten zoals Facebook, Twitter en Google vanwege de
door hen toegepaste censuur.
Bovengenoemde bedrijven worden er vooral van beschuldigd te censureren tegen de
conservatieven, maar zo simpel ligt het niet.

We weten ondertussen wie en wat de Illuminati zijn en dat onderdeel van het uiteindelijke
doel is dat zij een monopolie krijgen op gedachten. Mensen die anders durven denken zijn
gedachtecriminelen.
De manier waarop dit monopolie wordt bereikt is door de waarheidsvertellers het zwijgen op te
leggen.
Er verschijnen de laatste tijd veel berichten over de grote internetbedrijven zoals Facebook,
Twitter en Google en de door hen toegepaste censuur. Wat je dan meestal leest is dat
conservatieve meningen worden verwijderd. Volgens president Trump onderdrukt Google
positief nieuws over hem en hij heeft gezegd hiertegen te zullen optreden.
Maar, zoals Henry Makow zegt, we moeten dit wel in perspectief bekijken.
Het is geen links/rechts dispuut. Alle grote ondernemingen worden gecontroleerd door
banken die weer franchises zijn van de centrale banken die weer onder volledige controle staan
van de Chazaarse Mafia (CM).
Deze lieden hebben in een ver verleden de vrijmetselarij geïnfiltreerd en overgenomen en
derhalve is alles wat via de vrijmetselarij loopt per definitie satanisch. Deze lui hebben geen
enkel belang bij links of rechts, behalve zaken naar hun hand zetten via het uitspelen van
partijen tegen elkaar; zij willen controle over alles.
Om dit te kunnen bereiken moeten ze wel een wereldwijde politiestaat creëren, omdat het
hele systeem is gebaseerd op een schuld aan hen. Vrije, onafhankelijke overheden zouden dit
kunnen afschaffen en een maatschappij creëren zonder schuld en rente. Daarom moet dat
risico worden weggenomen en dienen vrije en onafhankelijke overheden te verdwijnen.
Zoals Makow zegt, controleren satanische sektes hun leden door ze corrupt en ziek te maken,
dit noemt men “satanisch bezit”. Niet alleen maken ze ons ziek, ze moeten ook de waarheid
onderdrukken en ze doen dit door de waarheid nepnieuws te noemen.
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Satanisten draaien alles om: het kwaad is goed, leugens zijn de waarheid en ziek zijn is
gezondheid. Iedere weerstand die ze tegenkomen in het proces naar satanisch bezit zal door
hen uit de weg worden geruimd.
Zoals bijvoorbeeld onlangs gebeurde bij Facebook toen een vrouw werd verbannen die durfde
te zeggen dat gender verwarring ziekelijk is. Dit is hoe zij opereren, zij normaliseren ziekte en
afwijkingen. Zij maken korte metten met oppositie, omdat ze weten dat ze fout zijn.
Ze staan niet toe dat je tegen hen, zoals Makow dat noemt, sjibolets in gaat: diversiteit,
gender verwarring, immigratie, multi-culturisme, seksuele bevrijding en al dit soort dingen
worden gesteund en gepromoot door banken en grote bedrijven in het kader van het
ondermijnen van de maatschappij.
Kijk naar de volgende plaatjes en je ziet dat alleen al de logo’s voor zich spreken.
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