Worden voorbereidingen getroffen voor het ultieme menselijk offer?
Donderdag, 29 juni 2017 18:52

Als je iemand opdracht zou willen geven om zo snel mogelijk een oorlog met Iran en dus
een Derde Wereldoorlog uit te lokken, dan zou Donald Trump uitgekozen zijn als ideale
kandidaat.
De man die onder controle staat van schoonzoon Jared Kushner, een prominent lid van de
Sabbateans
, is druk bezig met de voorbereidingen van de ultieme holocaust.

Of je nu wel of niet gelooft in een naderend mini zonnestelsels of dat 23 september 2017 een
zeer bijzondere datum is waarover al wordt gesproken in de Bijbel, doet eigenlijk niet zo gek
veel ter zake om te kunnen zien dat de wereld als een losgeslagen achtbaan op een afgrond af
dendert.
Het lijkt alsof bepaalde machthebbers handelen vanuit een gevoel dat het allemaal eigenlijk
niet meer uitmaakt wat ze doen omdat er of links- of rechtsom een enorme puinhoop zal
ontstaan.
We hoeven alleen maar te kijken naar de zelfmoord ramkoers die op dit moment door
Amerika in het Midden Oosten wordt gevolgd. Een kind kan bedenken dat een oorlog met Iran
zoals Amerika die nu aan het forceren is, zal uitdraaien op een gewapend conflict met Rusland
en China, waardoor we praten over een Derde Wereldoorlog.
Om te zorgen dat die oorlog met Iran er daadwerkelijk gaat komen, begint direct na het
bezoek van de Amerikaanse president Trump de demonisering van Qatar.
En bij dit alles zal de benoeming van Mohammad bin Salman al-Saoed tot nieuwe
kroonprins van Saoedi Arabië
ook geen toeval zijn. Hij is een zoon van de koning van Saoedi-Arabië en zijn derde vrouw is
Fahda bint Falah bin Sultan Al Hithalayn, sedert 2013 emir van de provincie Riyad en sedert
2015 de minister van Defensie in het nationale kabinet.
Sinds juni 2017
is hij de kroonprins van Saoedi-Arabië.
MBS zoals hij vaak wordt genoemd, staat bekend als hardliner voor wat betreft Iran en
Jemen en zal de confrontatie met Qatar en dus ook met Iran en Turkije, nog verder
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intensiveren.
Al met al betekent dit dat er straks op twee verschillende fronten oorlog zal worden gevoerd
met Iran.
Samenvattend:
Iran heeft geen centrale Rothschild bank en is de “aartsvijand” van Israël.
De schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner, is een vooraanstaand lid van de
Sabbateans, de vertegenwoordiger van Tel Aviv in Amerika en wordt door velen gezien als de
werkelijke president.
Er wordt eerder dit jaar de zoveelste False Flag chemische aanval uitgevoerd in Syrië,
waarvan uiteraard Assad de schuld krijgt, met als gevolg een Amerikaanse wraak aanval met
49 kruisraketten op Syrië.
De wereld wordt nu al gewaarschuwd door het Witte Huis dat er een volgende False Flag
chemische aanval zal komen waarvoor niet alleen Syrië, maar ook Rusland en Iran een zware
prijs zullen betalen.
Donald Trump bezoekt als eerste buitenlandse bestemming Saoedi Arabië en direct na zijn
bezoek wordt via de benoeming van MBS als kroonprins de demonisering van Qatar in werking
gezet en zal dit een tweede front richting Iran betekenen.
Ter ondersteuning van bovenstaand verhaal, hierbij een bericht van een lezer dat wij enkele
dagen geleden ontvingen (dank!).
Ik woon in de buurt van U.S. luchtmachtbasis, de grootste buiten Europa in Duitsland.
Vanaf hier wordt het Midden Oosten, Azië etc. verzorgt van materieel etc. Knooppunt.
Ramstein.
De vliegbewegingen zijn in 3 jaar tijd langzaam verhoogt. Maar nu sinds 2/3 maanden is het
niet normaal. Er zijn dagen, van 24 uur aan een stuk een komen en gaan van transport
vliegtuigen. Op het moment al 48 uur...
De mensen hier valt het niet zo op, alleen als ik het aanspreek, halen de schouders op en
gaan door..
Ze zijn 2 jaar terug begonnen met een nieuw ziekenhuis te bouwen, op de basis. Voorheen er
een ziekenhuis in Landstuhl wat van hun is. De reden is, het transport van gewonden of zieken
duurt te lang....
Het nieuwe ziekenhuis heeft een kosten raming van 1 miljard dollar. Is ook onderbunkert.
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Ik weet dat omdat ik contact heb gehad met personeel dat daar werkzaamheden uitvoert. Dit
hele gebied is afhankelijk economisch van de us militairen, er zijn 20.000 us militairen, geschat
wordt 55.000 totaal met familie leden. Hoeveel Duits personeel weet ik niet maar dat zijn er
zeker een paar duizend.
Ook NAVO zit er, er zijn bunkers met opslag, munitie, ook kernwapens, dat is echt giga!
Een bos wat onderbunkert is, complete vrachtwagens verdwijnen onder de grond. Dit heb ik
uit eerste hand Duitse arbeider, op een feestje hoor je nog eens wat:)
Er is een bunker van enkele verdiepingen diep, waar 24 h per dag al het vliegverkeer van de
wereld wordt geobserveerd, NAVO is daar ook bij betrokken. Deze regio kun je geen kwaad
woord zeggen over de us de regio leeft op die club...
Duitsland heeft niets te zeggen over dat gebied! Als sinds de tweede wereld oorlog.
Duitsland is een staat van de U.S. Wat ik wil zeggen is dat er wat groots voorbereid wordt,
logistieke voorbereiding, het zijn luchtbruggen...
Ik heb natuurlijk geen bewijzen, maar het is erg opvallend...
Voor normale mensen is het niet te begrijpen dat er zo doelbewust wordt toegewerkt naar
een oorlog die waarschijnlijk miljarden mensen het leven zal kosten.
Wie zou in 's hemelsnaam dit soort bloedvergieten willen?
Misschien een satanische club die weet dat de eindtijd in aantocht is, dat er een mini
zonnestelsel nadert
en die voordat dit grote chaos op de wereld zal veroorzaken het ultieme menselijk offer willen
brengen aan hun satan.
De ultieme holocaust?
De vrijmetselaars die weer onderdeel vormen van de Sabbateans en gek zijn op menselijke
offers door middel van vuur (holocaust).
Wij associëren het woord holocaust met de Jodenvervolging, maar de oorspronkelijke
betekenis is als volgt:
Great destruction resulting in the extensive loss of life, especially by fire.
A sacrificial offering that is consumed entirely by flames.
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