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De Nederlandse NOS heeft de euvele moed gehad om George Soros te omschrijven als de
"Jood Soros" en daarop volgde een wereldwijde storm.
Hoofdredacteur Marcel Gelauff wringt zich kronkelend in allerlei bochten, weet niet hoe hij
zich nog meer kan verontschuldigen en verwijdert heel snel het NOS artikel.

Heb je ooit enige ophef gezien als er weer eens een Marokkaanse ISIS strijder wordt
omschreven als de Nederlander Ibrahim K? Natuurlijk niet, want alhoewel Ibrahim net zo
Nederlands is als de paus, ligt niemand er wakker van als hij wordt omschreven als de
Nederlander K.
Maar als iemand George Soros omschrijft als de Jood Soros dan is de wereld te klein, hoewel
Soros ook geen Jood is, maar een Chazaar en net zoveel te maken heeft met Jodendom als
Mark Rutte met de waarheid.
Het volgende is wat de NOS onder andere had geschreven:
De Jood Soros steunt organisaties die openlijk regeringen bekritiseren en heeft zijn tentakels
uitgestrekt in zowel de Europese als de Amerikaanse politiek.
Waarschijnlijk heeft de NOS voor het eerst in haar bestaan iets geschreven dat in de buurt van
de waarheid komt.
Maar dan:
Het NRC zegt het volgende over het bewuste artikel:
“George Soros: invloedrijke bemoeial met tentakels ver in de wereldpolitiek”, luidde de kop van
het bericht. Een van de meest bekritiseerde alinea’s was: “De jood Soros steunt organisaties
die regeringen openlijk bekritiseren [...]. Dat moet stoppen, zeggen tegenstanders”. De
karakterisering lag angstvallig in lijn met antisemitische nazi-propaganda.
“Dat woordgebruik is natuurlijk absurd,” zegt de Gelauff nu tegen NRC. Hij noemt het
verschijnen van het artikel in deze vorm “heel vervelend”.
Een andere enge website zegt dit:
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Maar na het voeren van ‘intern veel gesprekken‘ (ook wel ‘vergaderen’ genoemd, typerend voor
veel met name gesubsidieerde mediabedrijven) heeft de Staatsomroep NOS-hoofdredactie
alsnog besloten het complete artikel te zelfcensureren. Gelukkig vergeet het internet nooit
(George Soros, het CIDI en alle kinderen van Israël trouwens ook niet maar dat terzijde)
Het Amerikaanse Newsweek spreekt zelfs van een "public outcry", hetgeen je kunt vertalen
met een grote verontwaardiging van de bevolking.
Een lezer vindt er het volgende van (dank!):
Zoals de NOS zelf aangeeft doen ze niet aan het herschrijven van de archieven om zo
transparant te kunnen blijven. Toch heeft ‘iemand’ het voor elkaar gekregen om dit artikel te
rectificeren.
Ik heb het artikel omtrent Soros gelezen toen het verscheen en was al verbaast dat er zoiets
geschreven werd, ik hoopte dat tbtb zich eindelijk tegen hem hadden gekeerd. Helaas is dit niet
zo.
Nu vraag ik mij af of iemand intern bij de NOS dit artikel geplaatst heeft zonder medeweten of
dat er iets anders speelt.
Interesting for sure..
Dat is het zeker en hier hebben we een prachtig voorbeeld hoe de satanische Illuminati antise
mitisme gebruikt als wapen. Iedereen staat te bibberen in hun schoenen, want iemand heeft het
woord Jood gebruikt.
Nog een voorbeeld uit Newsweek hoe antisemitisme wordt misbruikt als censuurwapen:
Yoeri Albrecht, who runs the Amsterdam-based De Baile events company, questioned whether
NOS had “hired someone from Der Sturmer,” the pro-Nazi German tabloid newspaper that
operated until the end of World War II.
Heel effectief deze vorm van censuur, want wie durft er nu nog iets ten nadele te zeggen van
George Soros. De halve gare mainstream blijft hem "filantroop" of "weldoener" noemen, terwijl
de werkelijkheid uiteraard een heel ander beeld geeft, zoals uitgebreid beschreven in een
eerder artikel:
George Soros heeft geen politieke idealen, noch links noch rechts. Soros is een aanbidder van
satan (Baäl)
e
n een man zonder geweten.

Bij Ad Broere staat een transcript van een interview met George Soros, waar onder andere het
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volgende in voor komt:

Het volgende is een fragment komt uit ‘ Geld komt uit het Niets ’, waarin een gedeelte van het
transcript een interview met Soros betreft:

George Soros werd in 1930 onder de naam Gregory Schwartz in Hongarije geboren. Toen de
nazi’s in 1944 Boedapest bezetten, was de vader van George Soros daar een succesvol
advocaat. Hij was zich echter bewust van de op handen zijnde vervolging van de Joden in
Hongarije. Daarom liet hij zijn gezin uiteenvallen. Door omkoping van een regeringsambtenaar
kocht hij met vervalste papieren bescherming voor zijn zoon George. Deze papieren
verklaarden dat George zijn veertienjarige christelijke pleegzoon was. Aan deze
overlevingsstrategie kleefde een hoge prijs. Terwijl honderdduizenden Joden werden afgevoerd
naar de concentratiekampen, hielp George zijn zogenaamde pleegvader op zijn van bovenaf
opgelegde missie met de opsporing en inbeslagname van de eigendommen van de afgevoerde
Joden.

In een zestig minuten durend interview met Steve Kroft (CBS) erkende George Soros de
juistheid van deze gang van zaken. Hij gaf in hetzelfde interview ook aan, dat hij geen spijt had
van wat hij toen had gedaan:

Kroft: Geen schuldgevoel?

Soros: Nee.

Kroft: En bijvoorbeeld de gedachte; ‘Ik ben Joods en zie die mensen worden afgevoerd. Ik zou
ook een van hen kunnen zijn.’ Niets van dat alles?

Soros: Ja, vanzelfsprekend zou ik…, had ik een van hen kunnen zijn en had ik degene kunnen
zijn van wie alles was afgenomen. Maar er was bij wat ik toen deed niets van wat ik niet had
moeten, want het was… ja, eigenlijk, op een merkwaardige manier, net zoiets als met de
financiële markten – als ik er niet zou zijn geweest en als ik het niet had gedaan dan zou een
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ander het hebben gedaan. En het was zo, dat of ik er nu wel of niet was, ik was niet meer dan
een toeschouwer, die zag dat de bezittingen in beslag werden genomen. Ik had er zelf geen rol
in, het werd voor mijn ogen gedaan. Dus nee, ik heb geen schuldgevoel.

Waar Soros wel in geïnteresseerd is en waar hij door diverse mensen mee in verband wordt
gebracht, is het beruchte Tavistock Instituut. Hierover schreven wij in een eerder artikel het
volgende:

Het is dan ook geen verrassing dat de sekseveranderingsinnovatie afkomstig is van het
Tavistock Instituut, reeds lang bekend als het centrum voor hersenspoeling voor de massa.
Een volwassene kan ieder lichaamsdeel vervangen en/of verwijderen zolang de gemeenschap
maar niet voor de kosten opdraait.

Vanuit Tavistock wordt eigenlijk alles gerund zoals duidelijk wordt uit video hieronder. Tavistock
wordt ook wel het best bewaarde geheim in Amerika genoemd. Volgens een bericht op de
website van de Joodse onderzoeker Henry Makow zou Soros
eigenaar zijn van Tavistock.
Of dit waar is of niet, er zijn
wel degelijk banden
met de grote investeerder in Tavistock, de Chazaar miljardair
Joe Lewis.
Er zijn
verslagen die melding maken
van Hitler die ook training en hersenspoeling heeft genoten aan Tavistock.

Tavistock is het centrum van een wereldwijd web:
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