9/12/2022

Nieuwe koning Charles in Rothschild houdgreep

Sinds 2003 onthullend en bewustmakend nieuws

Nieuwe koning Charles in Rothschild houdgreep
zondag, 11 september 2022 13:30 Hits: 7692
Nieuwe bezems vegen schoon, maar dat geldt niet voor de nieuwe Britse
koning Charles.
Deze man zit volledig in de tang bij de Rothschild kliek en daarom brult Charles ook
braaf: Build Back Better. (https://www.youtube.com/watch?v=zHOK1UIcqc0)

Er zit een nieuwe Engelse koning op de troon en overal wordt druk gespeculeerd over wat deze nieuwe
koning wel of niet zal brengen.
De altijd wakkere alternatieve media hebben hem echter onmiddellijk door en stellen dat hij een lakei is
van het WEF en dat hij zich volop zal bezighouden met de Great Reset Agenda.
Hoewel dat waar is, raakt het uiteraard zoals gewoonlijk niet de kern van de zaak. De kern van de zaak is
wie zijn de eigenaren van het WEF en hoe kan het dat de nieuwe koning Charles precies schijnt te doen
wat zij willen.
Wie de eigenaren van het WEF zijn hebben wij uitgebreid beschreven (https://www.niburu.co/hetcomplot/16164-het-niet-bepaald-inclusive-bestuur-van-het-world-economic-forum-wef) en uiteraard zijn het
de ‘usual suspects’, ook wel de satanische sekte genoemd.
Belangrijk onderdeel van die satanische sekte wordt uiteraard gevormd door de bekende Rothschild
familie en hoe de machtsverhoudingen in de wereld werkelijk liggen wordt heel duidelijk als je naar de
volgende foto kijkt.
Je ziet Evelyn de Rothschild met koning Charles en als je niet beter zou weten dan zou je denken dat de
Rothschild de koning is.
Het vingertje richting Charles zegt genoeg.
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De reden dat de Rothschild zo met zijn vinger richting Charles kan wijzen is omdat ze met hem hebben
gedaan wat ze bij iedereen doen. Zorgen dat ze voldoende compromitterende dingen hebben zodat de
persoon in kwestie volledig in de tang zit.
Alles draait om chantage bij de satanische sekte. Breng de slachtoffers in posities waarmee ze kunnen
worden gechanteerd, leg alles tot in detail vast en je hebt ze voor altijd in de tang.
Hierna een stuk uit een eerder artikel (https://www.niburu.co/buitenland/14603-terwijl-iedereen-kijkt-naarandrew-blijft-de-echte-pedo-uit-de-wind) over koning Charles waaruit blijkt hoe ze deze volledig onder
controle hebben en als ze tegen Charles zeggen, blaat nu ‘build back better’, dan zal Charles blaten.
Iets dat bij ons niet of nauwelijks in het nieuws is geweest, is het feit dat Charles jarenlang dikke vrienden
was met bisschop Peter Ball. Deze maakte het echter zo bont met zijn kindermisbruik dat er geen
ontkomen meer aan was en hij uiteindelijk wel vervolgd moest worden.
De rol van Charles bij dit alles wordt uiteraard niet verder onderzocht, maar zoals je ziet in Engelse
krantenkoppen zoals die enkele maanden geleden verschenen, wordt er alleen maar "kritiek geuit"
(https://www.telegraph.co.uk/news/2019/05/09/prince-charles-criticised-official-sex-abuse-inquirymisguided/)over zijn "misplaatste" relatie met bisschop Peter Ball.
De man werd uiteindelijk veroordeeld voor het misbruiken van 17 teenagers, waarvan er één inmiddels
zelfmoord heeft gepleegd. En als je denkt dat deze bisschop dan voor de rest van zijn leven achter de
tralies verdwijnt, dan heb je het mis. Hij heeft in totaal 16 maanden achter de tralies doorgebracht en werd
vervolgens vervroegd vrijgelaten.
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(https://www.telegraph.co.uk/news/2019/05/09/prince-charles-criticised-official-sex-abuse-inquirymisguided/)
En dat brengt ons bij Jimmy Savile, de grootste en waarschijnlijk meest wrede pedo die Engeland ooit
heeft voortgebracht, waarover wij in 2013 schreven:
We hebben onlangs de schokkende onthullingen gezien over presentator Jimmy Savile die jarenlang
onder het toeziend oog van de BBC aan de lopende band kinderen kon misbruiken. In eerste instantie was
niet duidelijk of Savile dit als eenling allemaal had uitgespookt of dat hij ook deel uitmaakte van die
sinistere club satanisten.
Nu verschijnt er een bericht dat toch wel weer schokkend genoemd kan worden en wel om twee redenen.
De eerste omdat ook Savile een praktiserend satanist blijkt te zijn geweest (de man is gelukkig dood) en
de tweede omdat dit nieuws wordt gebracht via een mainstream publicatie, de Engelse Express. In het
bericht staat ondermeer het volgende:
Jimmy Savile sloeg en verkrachte een twaalfjarig meisje in een geheim satanisch ritueel in een ziekenhuis.
De perverse “ster” droeg een mantel met een masker terwijl hij het meisje misbruikte in een door kaarslicht
verlichte kelder. Tijdens zijn daad riep hij: “Prijs satan” in het Latijn terwijl andere pedofiele “gelovigen” ook
mee deden en ze gezamenlijk het meisje misbruikten en verkrachten in het Stoke Mandeville Ziekenhuis in
Buckinghamshire.
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Deze verkrachting die in 1975 plaatsvond, werpt een nieuw sinister licht op de 54 jaar durende
verschrikking. Het aantal bekende slachtoffers van Savile is inmiddels opgelopen tot 450, in de leeftijden
van 8 tot 47. Het meisje vertelde het volldige verhaal pas twintig jaar later toen ze in aanraking kwam met
de therapeute Valerie Sinason. En nu, weer zoveel jaar later, heeft Dr. Sinason aan de Express de details
verteld over wat er precies met dit meisje is gebeurd.
Uit latere getuigenissen blijkt dat Savile niet alleen heel goede maatjes was met pedo minister president
Ted Heath, maar ook waarschijnlijk schuldig is aan moord.
Deze Jimmy Savile was een boezemvriend van prins Charles:
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En zo kan het dat er nu een chantabele Rothschild koning op de troon zit in Engeland en dat is een situatie
zoals ze die graag zien.
Gelukkig is zijn nieuwe baan hem niet naar het hoofd gestegen.

Laura Kuenssberg Translator
@BBCLauraKT · Volgen

"The servant must clear my desk for me. I can't be
expected to move things."

Antwoorden bekijken
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