Pizzagate 2

Adam Weishaupt (1748-1830) Saksamaal Bavarian Illuminati looja ütles:
„Rahalist ja seksuaalset äraostmist on kasutatud, et säilitada kontrolli
isikute üle, kes on juba kõikide valitsuste erinevate astmete mõjukatel
kohtadel ja teistes edu nõudvates valdkondades. Kui mõjukas isik on
korra langenud Illuminaatide valede, pettuste ja ahvatluste lõksu,
hoitakse neid oma ohjes poliitiliste ja muud laadi väljapressimiste abil
nagu finantsilise hävingu kartus, avaliku eksponeerimise kartus ja otsene
füüsiline kahju, ja isegi isiku enda või tema armastatud pereliikmete
surm.”

„Monetary and sex bibery was to be used to obtain control of men
already in high places in the various levels of all governments and other
fileds of endeavor. Once influential persons had fallen for the lies,
deceits, and temptations of the Illuminati, they were to be held in
bondage by application of political and other forms of blackmail, threats
of finacial ruin, public exposure, and physical harm, even death to
themselves and loved memers of their families.“
Video: https://www.youtube.com/watch?v=D8YdSvyp89E
Titus Frost on üks neist inimestest, kes on teinud põhjalikumat Pizzagate
lahtiharutamist ja Twitteri kontode ning seotud isikute uurimist. Näiteks leidis ta
konkreetselt summa, mille George Soros annetas Comet Ping-Pong Pizzale. Ei tasu
ka unustada, et endine president Toomas Hendrik Ilves käis 2013. aastal George
Sorose kolmandas pulmas. Pulma oli kutsutud küll üle 500 külalise, kuid on
tähelepanuväärne, et president Ilves oli üks neist. Peavoolumeedia nimetab
multi-miljardärist Sorost investoriks ja filantroobiks, kes viimased kolm aastakümmet
on jaganud oma fondi kaudu demokraatia toetuseks üle 7 miljardi dollari.
Sorose fondi rahadest läbi Avatud Eesti Fondi rahastati ka Paide Vallimäel
toimuv Arvamusfestival. Eesti 2016. aasta kodanikuks valiti festivali ellukutsuja
Kristi Liiva – vaat’ nii oluliseks peetakse seda festivali, kus saab laval arvamust
avaldada. 2015 aastal müüs Jaan Hatto festivalil rahvuslike vaadetega ja
konservatiivset ajalehte „Rahvusliku Teataja”. Ta eemaldati festivalilt üsna jõuliste
võtetega. Seega on arvamused, mida tohib avaldada, ja arvamused, mida ei tohi
avaldada.
Tagasi video juurde. Titus Frost on uurinud ka kunstnikke, kelle teoseid
kasutavad Comet PP Pizza ja teised selle ringkonna isikud. Ta toob välja Wikileaksi
mailidest selgunud info, kus räägitakse mingite kõvakestaste oksjonitest selles
ringkonnas. Tõenäoliselt on need lapspornot jms sisaldavad kõvakettad. Loodetakse
väga leida midagi tõsist ja konkreetset, loodetakse häkkerite oskuste peale.
Kõige ilusam kommentaar oli lugeda ühest naisest, kes on reaalselt teinud
ettevalmistusi, et kui kuskil peaks välja ilmuma vangistuses olnud lapsi, siis ta
adopteerib neid nii palju, kui saab.
Lühiülevaated kolme põhilisema kunstnike töödest. Pikemalt võib igaüks ise
googeldada.
Biljana Durdjevic: https://www.youtube.com/watch?v=24yqe8_PPyk
Ria Pratt: https://www.youtube.com/watch?v=5j-SAIe5P7Q
Arrington de Dionyso: https://www.youtube.com/watch?v=BzHZ5UjabFc

Video: https://www.youtube.com/watch?v=TXsczUPsGVU
Titus Frost räägib siin videos, et tal on mõttes palgata eradetektiiv, kes aitaks
tal kogu seda asja veel täpsemalt uurida. Lisaks räägib ta vestluskaaslastega 4.
detsembril 2016 toimunud tulistamisest Comet PP Pizzas, kus 28aastane Edgar
Maddison Welch tulistas pitsakohas mitu lasku, keegi viga ei saanud. Iga sellise
juhtumi puhul, veidi sügavamale minnes, selgub aina huvitavamaid detaile. Nimelt

pole juhtunust ühtegi tänavakaamera videosalvestist, sest kolm päeva varem keerati
kaamerad pitsakoha pealt ära teistesse suundadesse; politseilint oli söögikoha ümber
veetud enne intsidendi algust (vähem ootamatusi möödujatega); põhimõtteliselt oleks
pidanud üle politseiauto ronima, et püssiga sinna kohale jõuda.
Ja jällegi, milline kokkusattumus - Edgar M. Welch on ametilt näitleja
(www.imgur.com/a/92U0K ), samuti tegi ta tööd Haitil (meenuta siinkohal Clintoni
sihtasutuse tegusid Haitil). Welchi isa on ametliku määratluse järgi filmiprodutsent,
kuid tema kodulehel on üksnes viis pilti ja üks tema enda kommentaar.
Filmiprodutsendid on sotsiaalmeedias ja netis üldiselt üsna produktiivsed, kuid
Welchi isa sait jätab võltskonto ilme. Kõigele lisaks oli Welchi isa ühe lastekaitse
organisatsiooni juht.
Üldiselt on Ameerika viimase aja tavaks tulirelvadega ähvardajad maha lasta
(Welshil oli vintpüss), kuid Welchi ei lastud maha. Welch olevat pitsakohas ringi
vaadanud ning veendunud oma silmaga, et seal lapsi ei tapeta ja siis politseile
alistunud. Kuna Welch oli paar nädalat enne intsidenti sõitnud otsa ühele
teismelisele ning juhtum jõudis ka ajakirjandusses siis tõenäoliselt oli kriisinäitleja
töö lihtsalt väike vahetuskaup, et otsasõit unustataks.
Pizzagate uuriv kogukond spekuleeris Pizzagate eskaleerudes, et kindlasti on
oodata mõnda false-flag ehk libalugu tulistamisest vms. Võib-olla on tulemas veel
mõni taoline vahejuhtum, kes teab.
James Alefantise endine elukaaslane David Brock on Media Matters for
America asutaja. Media Matters on mittetulunduslik ettevõtte, mis jälgib ja analüüsib
väärinformatsiooni USA meedias. Väga mugav võimalus jätta peavoolumeedias
korraldajatele endile vajalik mulje.
Lisaks väike detail, et James Alefantise Instagrami avatari pildiks
JimmyCommet´ina oli pilt ühest vana-rooma büstist. Büst kujutab Antinoust, kes oli
kreeka poisike ja Rooma imperaator Hadriani armuke. Antinouse kuju on pedofiilia
sümbol,
kuna
Antnous
oli
13
aastat
vana
ja
Hadrian
48.
https://steemit.com/pizzagate/@ausbitbank/james-alefantis-s-instagram-profile-pictur
e-is-antinous-a-literal-monument-to-pederasty-pedophilia-git-repo-updated
Madeleine McCanni kahtlast ja veidrat kadumislugu teab kogu maailm, sest
seda mitte ei lasta unustada. Huvitaval kombel on politsei koosatud joonistused
Madeleine röövijatest üks-ühele sarnased John ja Tony Podesta nägudele. Politsei
joonisel röövijast, on isegi sama sünnimärk, mis Tony Podesta kulmu kohal reaalselt
on. Link, kus igaüks saab ise fotorobotite pilt ja vendade pilte võrrelda:
http://victuruslibertas.com/2016/11/do-john-and-tony-podesta-have-a-connection-wit
h-missing-child-madeleine-mccann/
Alates 01 oktoobrist 2016 läks nn Internet USA valitsuse haldusalast erakätesse.
Täpsemalt andis USA valitsus juba niigi käest libiseva kontrolli interneti halduse ehk
„aadressiraamatu” üle mittetulunduslikule ettevõttele Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers ehk ICANN, kes nüüdsest haldab selliseid
tippdomeene nagu „.com” ja „.co”. USA taandumine tähendab seda, et interneti
tegevuse eest vastutab nüüd ainult IACNN, mida juhib rühm insenere, teadlasi,

kompaniisid, valitsuse esindajaid ja kolmandas sektoris tegutsejaid. Alates oktoobrist
2016 on internetis alanud suuremat sorti info tsensuur nii Youtubes, Twitteris,
Facebookis, Redditis jm, kus teatud teemad on täiesti keelatud või kustutatakse
ära/võetakse maha videod/info. Peavoolumeedia, keda peaks juba nimetama
Vale-uudiste tootjaks, keelab ära tõe, nimetades seda Valeuudiseks - omamoodi täitsa
naljakas ju. Mitmed isikud näevad seost tsensuuri alguse ja interneti kontrolli
üleandmise vahel.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=qGAvKeb_MHY&t=4s
Pizzagate on kasvamas, veeremas mäest alla nagu lumepall, mis aina kogub
tuure ja kasvab suuremaks. Pizzagatest on saanud Foodgate (food-toit). Inimesed, kes
näevad ja hoolivad, leiavad aina uusi ja huvitavaid detaile. Eksisteerib selline ettevõte
nagu Unilever (https://www.unilever.com/ ). Ettevõte räägib oma kodulehel
jätkusuutlikust majandamisest, globaalsetest eesmärkidest ja kõik see kokku kõlab
nagu Agenda 2030.
Unileveri alla käivad sajad tuntud kaubamärgid, vaata nende kodulehel Brands
all. Kaubamärgid nagu Domestos, Dove, Knorr, Axe, Lipton, Cif, Delma jne.
Unilever kirjutab oma kodulehel: Me toodame maailma tuntuimaid kaubamärke, neid
tooteid kasutab iga päev 2 miljardit inimest.
Kas olete kuulnud sellisest ettevõttest nagu Unilever? Iseasi muidugi mida…
Kuidas sellise keemia tootmise juures nagu Domestos, mis hävitab keskkonda ja
Dove, mille tooted tekitavad vähki või Knorr oma närvirakke tapvate
maitsetugevdajatega, saab sellel keemialaboril olla midagi pistmist jätkusuutliku
majandamise või keskkonna hoidmisega?
Mees
nimega
Leon
Brittan
(1939-2015;
https://en.wikipedia.org/wiki/Leon_Brittan ) oli inglise poliitik ja Euroopa Komisjoni
liige. Margaret Thatcheri valitsuse ajal jõudis ta olla mitmel erineval ministri kohal,
muu hulgas ka siseminister; aastal 1978 sai temast kuninganna nõustaja; ta oli senini
noorim inglise valitsuskabineti liige, kes ütles, et valitsuse kulutusi sotsiaalkaitses,
tervishoius ja hariduses tuleb vähendada, meeldib see neile või mitte. Seesama Leon
Brittan oli võtmeisikuks Inglismaal 1984 aastal puhkenud pedofiiliaskandaalis, kuhu
olid segatud ka valitsuse liikmed ehk Westministri pedofiiliaskandaal:
http://www.telegram.ee/nwo/suurbritannias-on-lahvatanud-ajaloo-suurim-pedofiiliask
andaal-1-osa
Kogutud materjalide toimik anti üle tolleaegsele Thatcheri usaldusmehele ehk
siseminister Leon Brittanile, kelle käes kõik andmed kaduma läksid ja nö rahu jälle
majja sai. Seesama Leon Brittan oli Unileveri mitte-tegevdirektor ning seisis
viimasel aastatel uuesti silmitsi vanade pedofiiliasüüdistustega, kus muu hulgas võttis
ta näiteks osa pedofiilide pidudest kurikuulsas geibordellis ehk Elmi külalistemajas,
kus üheks tema ohvriks oli 10aastane poiss. Brittan suri küll 2015. aastal, kuid
uurimised jätkuvad praegu ka pärast tema surma.
Unileveri kaubamärkide alla käivad ka erinevad jäätised, mille tunnusmärgiks

on süda südame sees, seesama pedofiilide tunnusmärk. Jäätiste kaubamärgid nagu
Selecta, Good Humor, Streets, Wall´s jne. (Streetsi alla läheb ka Magnumi jäätis,
mille selle aasta reklaamlause oli Release the Beast ehk Vabasta kiskja. Beast
tähendab ka elajat ning teatud kirjutiste kontekstis tähendab väljend Release the Beast
Saatana vabastamist. Aga see selleks. Igatahes võtsid sellest kampaaniast osa ka eesti
tuntud moeloojad, demonstreerides näiteks suvel Pärnus Kaubamajakas Release the
Beasti kampaaniale pühendatud uhkeid kleite.)
Kollaž mõnede selle jäätise kaubamärgi logodest:

Nii et ainuüksi ühe isiku näide, kes on seotud ettevõttega Unilever, Leon
Brittan, ütleb juba päris palju.
Video tegija kutsub inimesi üles uurima ja tutvuma kogu selle materjaliga,
leidma uusi seoseid. Ka boikoteerimine ei teeks paha.
Väidetavalt oli James Alefantis/”Armastan lapsi” Unileveri kunstiline
kujundaja. Milline omapärane kokkusattumus!
Video: https://www.youtube.com/watch?v=P0FnlAkaxF4
Videos räägivad osalised sellest, kuidas talmudi-juudid ehk zionistid peavad
mitte-juute ehk siis kõiki teisi endast alamateks. Talmud on rabide koostatud Toora
juurde kuuluv pärimus väljendades juutide ülemuslikkust teiste inimolendite üle.
Juudikeelne nimetus mitte-juudi kohta on goy (mitm. goyim). Teisi juute nimetavad
vestlejad üldistavalt iisraellasteks või Iisraeli juutideks. Talmudi-juudid ehk zionistid
ei ole tõelised juudid, vaid tegelikult roomlased/jesuiidid ja piibel hoiatas selle
pettuse eest ehk et on rahvas, kes nimetab end juutideks, kuid tegelikult pole seda.
Ja kas 5. Moosese Raamatu 15:6 ütleb juhuslikult, et „Sest Issand, su Jumal,
õnnistab sind, nagu ta sulle on öelnud; ja sa võid laenata paljudele rahvastele, sa ise
aga ei tarvitse laenata, ja sa valitsed paljude rahvaste üle, aga nemad ei valitse sinu
üle“ või on see sinna hiljem tekkinud?

Kõik teed viivad Rooma – see on tõsi. Talmudi lugenud naisterahvas peab
talmudi koraani kõrval kõige jäledamaks raamatuks. Ja miks ta nii ütleb, on see, et
talmud õpetab: laste ärakasutamine, naiste vägistamine, valgete tapmine, valgete
orjastamine, raha varastamine, vastsündinu vägistamine, beebi selgroo murdmine,
laste tapmine, maa varastamine on normaalne. Videos 19:04 on väljavõtted Talmudist
koos viidetega.
Yebamoth 98a „Kõik goy lapsed on loomad.”
Sanhedrin 58b „Kui goy lööb juuti, peab goy ära tapma.”
Baba Mezia 114b „Goyim ei ole inimesed. Nad on elajad.”
Tosapoth, Jebamoth 94b „ Goy söömine on sama hea kui koera
söömine.”
Soferim 15 „Isegi paremad goyim´d tuleks ära tappa.”
Aastal 2012 ilmus Youtubes üks intervjuu rabi Abraham Finklesteiniga
(https://www.youtube.com/watch?v=vyuDNsTSXl8 ). Intervjuus räägibki Finklestein
juutide ülemuslikkusest ja kuidas inimesed on neile nagu kariloomad. Ta räägib ka
otseselt sellest, et nad panevad inimliha McDonald´si jt. söögikettide lihamassi hulka.
Väidetavalt kaob Ameerikas igal aastal 800 000 last, eelmise aasta statistika
põhjal jõudis neist koju tagasi umbes 250. Rabi ütleb oma intervjuus „Me ju räägime
neile, see pole meie probleem, et nad ei usu.”. Rabi räägib ka sellest, kuidas kool ja
muusika, mida nemad ehk juudid annavad, maksumaksja endi raha eest, kasvatab
karja ehk lapsi. Juudid käivad oma koolides, nemad ei lähe karja alla. See intervjuu
on paljude arvates pettus, paljude arvates aga autentne.
Inim-DNA on meie toidus mitte ainult toiduainetööstuse õnnetuste läbi, vaid
seepärast, et maitsetugevdaja valmistamisel kasutatakse inimabordi jäänuseid. Ja
inimesed lepivad sellega…
Veel räägivad vestluskaaslased sellest, et piibel keelab sealiha söömise.
Kannibalid on tunnistanud, et inimliha on sealiha maitsega. Long pork (otsetõlge pikk
sealiha; pika järelmaitsega sealiha? Väljend pärinevat maooridelt) on kannibalistide
slängiväljend inimliha kohta.
Tänapäeva tapamajad on õudusunenägu, loomad tajuvad seda juba ette, see on
kohutav, mida nad seal enne surma läbi elama peavad. Nende liha on täis stressi ja
adrenaliinihormoone, õudust. Nende liha süües, sööme kõik selle viha ja hirmu enda
sisse ning see mõjutab ajutegevust. Koššer seevastu tähendab looma võimalikult
stressivaba tapmist. Koššer on tava-juutidele ülioluline.
Naastes veel McDonald´si juurde, siis seda, et tapetud laste liha läheb burgeri
sisse, rääkisid ka Inglismaa Hampsteadi juhtumi õde-venda aastal 2014. Ent kuna
see jutt on liiga pöörane, ei saa see ju tõsi olla, eks?
Kas keegi teab, kust on pärit klounid? McDonald´si maskotiks on kloun Ronald
McDonald. Kloun tuletati piiblist nephilimi kirjeldusest. Nephilimid on langenud
inglite (kes lahkusid koos Luciferiga taevast) ja inimnaiste hiiglastest järeltulijad.
Juudi keeles tähendab nephilim „see kes on langenud”. Nephilimid olid hiiglased,
kellel olid punakad juuksed ja neil oli lõputu suur isu. Nad sõid meeletult ja
lakkamatult ning ka inimesi. Seetõttu oli ka nende suu- ja ninaümbrus verised ehk

punased nagu klounil. Piiblitekstide uuringut saab ka ise lugeda näiteks siit:
http://www.academia.edu/382956/Monstrous_Appetites_Giants_Cannibalism_and_In
satiable_Eating_in_Enochic_Literature Kiirtoidu õgimine ja kloun annavad seega
eriti täpse sobivuse.
Kõrvalpõikena lisan maailma haaranud klouni-terrori temaatika. Alates
augustist 2014 hakkas USAs tasapisi ilmnema teateid klounidest, kes proovisid
maiustuste ja rahaga lapsi metsa meelitada. Aastal 2016 paisus see plahvatuslikult
algul ühes, siis teises osariigis, lõpuks kaootiliselt üle riigi ning jõudis otsaga ka
Euroopasse nagu Saksamaa ja Soome. Isegi seriaalis „Siberi võmm” oli
selleteemaline osa. Teada on vaid kolmest-neljast klouni kostüümis tõelisest
tapmisjuhtumist, eelkõige Ladina-Ameerikas, ülejäänud lood on pigem ohuolukorrad.
Fenomen on aga see, et ühtegi klouni, kellest on teatatud, et on lapsi proovinud metsa
meelitada, pole ühtegi kätte saadud. Küll on aga kinni võetud noori, kes
sotsiaalmeedias klouni avatari kasutades ähvardusi on teinud. Üks isa, kes nägi,
kuidas kloun tema last maja taga metsasalus meelitas, hakkas klouni taga ajama, kuid
kätte ei saanud. Kloun on ka tegelikult populaarne õudus-filmi temaatikas.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=-IILXZOTnhc
Ülevaade raamatust „Salajane pitsapidu” mõeldud lastele 3-5a, soovitan
vaadata videos näidatavaid illustratsioone. Ühes kaadris (7:30) on seinal pilt Pizza
Planet ehk planeet rõngaga (Saturn). Huvitaval kombel on Disney Pixari kõikides
multifilmides, mis ilmusid aastal 1995-2013 näha mingil hetkel tegevuse taustal
pitsaautot Pizza Planet. Hilisemates multikates on see auto vaid harva ja vilksamisi.
Walt Disney seotust satanismiga võib igaüks ise googeldada. Tsitaat
raamatust: ”Pitsalõhn paneb mind õnnest karjuma. Barrikeerime uksed ja avame
pitsakarbi. Proovi mitte liiga kõvasti krõmpsutada, kindlasti mitte valju heli teha,
mitte muusikat. Paneme parem tuled kustu ja lihtsalt sosistame, lihtsalt et kindlad olla.
Sosistab: Saljane pitsapidu.”
Mul on kahju lastest, keda selle raamatuga nö asjasse pühendatakse. Seda ei
peaks juhtuma, mitte kellegagi!
Järgnev pole küll otseselt Pizzagatega seotud, kuid ütleb nii mõndagi. Iiri
muusiku Bob Geldofi ja Briti telenäo ja stsenaristi Paula Yatesi tütar Peaches Geldof
suri 2014. aastal oma kodus heroiini üledoosi tõttu. Peaches (modell, telenägu ja
stsenarist) sai kriminaalsüüdistuse aastal 2013 pärast seda kui nimetas
sotsiaalmeedias naiste nimesid, kes varustasid pedofiili-rokkstaari Ian Watkinsit
beebidega (nt 11-kuune beebi).
Väidetavalt olevat Peaches rääkinud, kuidas naised sünnitavad beebisid, kellest
midagi ei teata, satanistlike rituaalide jaoks. Nii Peachise ema (samuti heroiini
üledoos), kui ema elukaaslane, on mõlemad surnud kahtlastel asjaoludel nagu
Peacheski. Peaches, olles ise kahe poja ema, tundis suurt pahameelt selle üle, et
Inglimaal on sekskurjategijatel eluaegne anonüümsus, seetõttu ta ka nende naiste
nimed sotsiaalmeedias avaldas.

Artikleid:
http://vigilantcitizen.com/latestnews/peaches-geldof-found-dead-age-25-sudden-unexplaine
d-year-joining-o-t-o/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2515054/Peaches-Geldof-tweets-names-mothers-h
elped-Ian-Watkins-abuse-babies.html

DuPont´i hiigelkontserni multimiljonärist pärija Robert H. Richards IV sai
2009. aastal üksnes tingimisi karistuse oma 3aastase tütre vägistamise ja väikepoja
seksuaalse väärkohtlemise eest, sest kohtunik arvas, et Robertil ei pruugi vanglas hea
olla. Robert on töötu pärija, kes elatub oma vanavanaisa keemiaparuni Éleuthère
Irénée du Ponti sihtfondi rahadest.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2593119/Revealed-Multimillionaire-d
u-Pont-family-heir-spared-jail-raping-three-year-old-daughter-judge-decided-not-fair
-bars.html
http://investmentwatchblog.com/5200-pentagon-employees-bought-child-porn
ography-investigation-halted-after-8-months/
2011. aastal jõudis meediasse uudis, et 5200 Pentagoni töötajat ostsid
lapspornot. Uurimine seiskus pärast kaheksat kuud uurimist. Andmeid sellest oli juba
aastal 2006, kuid ühtegi süüdistust ei esitatud. Ainul tänu uuriva ajakirjanduse survele
sai asi avalikuks. Lõpptulemusena ei uuritud 1700 seotud isikut üldse ja 264st
kahtlusalusest läbisid põhjaliku uuringu umbes 50 inimest. Süüdistuse said üksikud
isikud, enamus pääsesid puhtalt.
Maailma valitseb pedofiilidest eliit demokraatiaks maskeerununa ehk
pedokraatia. Ainult üleüldine infovool ja teadlikkuse tõstmine on see, mis sellest
mülkast välja viib.

