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Podesta mailid ja Pizzagate 

Wikileaks on lekitanud tohutu hulga maile, mille eest oleme äärmiselt tänulikud. 

Tähelepanelikud vaatajad on välja toonud Wikileaksi seotuse eliidiga. Vaadates 

kellega Julian Assange läbi on käinud ja pidev must-valge duaalsus (as above so 

below) tema piltidel. Näiteks varjamatult satanistlik laulja Lady Gaga juhuslikult 

tüüpilises nõiariietuses Julian Assangega ühel pildil. Vaata Assange uudiste 

edastamise taustapilti – maakera musta ja valgega ning selle peegeldus.  

 

       
 

Wikileaks on eliidi tööriist. Osa Wikileaksi infost on tõde ja siis osa on küsitava 

väärtusega tõde. Kui ühiskonnas on milleltki vaja tähelepanu ära saada, siis tuleb 

Wikileaksist kindlasti midagi uut ja huvitavat. Inimesed unustavad ju nii ruttu.. 

Podesta mailid 

Ainuüksi Podesta e-maile on Wikileaksis ligi 50 tuhat. Vennad John Podesta ja 

Tony Podesta on tõusnud  seetõttu rambivalgusesse. Tony Podesta on lobist ehk 

mainekujundaja, kes on kõige enam tuntud Podesta Groupi loomise poolest. Tony 

Podesta on töötanud mainekujundajana näiteks Banks of America, PB (maailma 

juhtiv nafta ja gaasifirma) ja teisest küljest poliitiliste kampaaniate heaks. Ta on 

töötanud nii Ted Kennedy kui Bill Clintoni heaks ning on väga lähedalt seotud 

Barack Obamaga ja Valge Majaga. Tema vend John Podesta on läbi Podesta 

Groupi samuti kõigi nendega seotud ja ta oli otseselt number kaks mees Hilary 

Clintoni presidendikampaanias. 



Tony Podesta on tuntud oma omapärase kunstimaitse poolest, omades küllaltki 

suurt vastavat kunstikogu. Siin mõni tüüpilist näide sellest. Peata kullatud poisi 

kuju ripub kaunistusena tema kodus.  

 

 



 

 



 

Tundub, et vendadel on sama maitse, sest John Podesta ametlikus kabinetis on 

seinal on vastav pilt. Selles kabinetis ja selle pildi taustal on John Podesta andnud 

ametlikke intervjuusid. 



 
 

Podesta mailid seovad Hilary Clintoni ja Podestad ühe performance kunstniku 

Marina Abramovic´iga. Tundub, et Abramovic on neile südamelähedane kunstnik. 

Video 1 on näiteid tema kunstist (Videode lingid asuvad teksti lõpus). Marina 

Abramovic ka popartistide seas hinnatud ja tunnustatud kunstnik, muu hulgas on ta 

ka Aleister Crowley järgija. Videos 1 võib näha tema kuulsat Spirit Cooking 

performanci, mis suletud uste taga tähendab seksi ja maagia rituaali. Näiteks 

kirjutab ta seaverega: Sega värske rinnapiim värske spermapiimaga; joobu öisest 

maavärinast.  Abramovic populariseerib tordist inimkehade söömist ja nagu näha, 

hõlmab see ka rituaalseid elemente. Inimkujulise tordi söömine on niivõrd 

populaarne, et pidupiltidele on jäänud ka popstaare nagu lauljatar Gwen Stefani ja 

muidugi Lady Gaga. 

 

Mõned näited Podesta ja Clintoni lemmikunstniku etteastetest: 

 



 
 

                                               



  

 

 

 



 
 

 



Podesta e-mailide hulgas on rida veidraid kodeeritud kirju, mida avalikus meedias 

esile ei tõsteta. 

Kirjades on kasutatud kodeeritud mõisteid ja tavapäraselt lugedes on need veidrad 

ja arusaamatud oma sisu poolest. Et kirja mõista tuleb seal kasutatud sõnadele anda 

teine kokkuleppeline tähendus.  

 

Toome ühe konkreetse kirja: https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/26263 

Kiri inglise keeles:’ 

Help!Georgetown Law Faculty and Staff,  

My parents are visiting this weekend, and I need to sell my enormous collection of 

beanie babies! I've approximately 480 little creatures of joy, and I'm selling each 

one for $20.00. You must buy all 480, though. It is a collection (not an auction)... 

They are very respectful and amicable with one another, and they are (for the most 

part) cat and dog friendly. Some are sassier than others, naturally.  

Please let me know! My parents can't find out.  

Peter Mattingly x9599  

 

Otsetõlge: 

 

Appi!  

Georgetowni õigustaduskonnale ja töötajatele 

Mu vanemad külastavad mind sel nädalalõpul ja pean maha müüma oma suure 

kollektsiooni kaisuloomasid. Mul on umbes 480 väikest rõõmuolendit ja ma müün 

20 dollarit tükk. Kuid sa pead ostma kõik 480. See on kollektsioon (mitte oksjon)... 

Nad on üksteise suhtes väga austavad ja sõbralikud, ning nad on (suuremas osas) 

kassi- ja koerasõbralikud. Mõned on muidugi ninakamad kui teised. 

Palun andke teada! Minu vanemad ei tohi sellest teada. 

Peter Mattingly  

Pilt Beanie Babie kollektsioonist:  

 

https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/26263


 

 

Peter Mattingly töötab Georgetowni õigusinstituudis kriminaalosakonna juhatajana 

ja notarina. 

Et siis täiskasvanud väärikal töökohal töötav vanem meesterahvas saadab 

ametlikku maililisti sellise maili, kus müüb veidrat teksti kasutades oma 

kaisuloomade kogu, kasutades väljendeid nagu rõõmuolendid, ja ta vanemad ei tohi 

sellest mitte mingil juhul teada saada!? 

Nüüd vaatame seda maili teise pilguga ehk kodeerime teksti:  

Appi! Minu kollektsiooni pelgupaik ei ole enam kindel ja pean oma kollektsiooni 

kiiresti maha müüma, seetõttu ei ole tegu oksjoni vaid kogu müügiga. Need 480 

väikest rõõmuolendit oskavad enam-vähem hästi käituda, kuigi mõnega võib 

muidugi probleeme tulla. Nad on suuremas osas välja õpetatud biseksuaalseteks 

(cat-naine, dog-mees, seda tähendabki kassi- ja koerasõbralikkus). 

Pizzagate 

Sellistest Podesta mailidest lähtuvalt on rambivalgusesse tõusnud söögikoht nimega 

Comet Ping-Pong Pizza. Eriti populaarne on toiduainete kasutamine 



asendussõnadena. Lugu on niivõrd oluline ja pöördeline, et on saanud nimetuseks 

Nixoni Watergate järgi Pizzagate. See kõik on juhtumas praegu ja on alles arenev 

lugu. Meeldetuletuseks, et Watergate afäär oli USAs 1972-74 poliitiline skandaal, 

kus hotelli paigaldatud pealtkuulamisseadmetega oli seotud poliitiline eliit ning 

tollane president Nixon, kes seni ainsa Ameerika presidendina oli sunnitud tagasi 

astuma. 

Pizzagate: New Yorgi ühel väikesel tänaval asub järjest neli toidukohta – Comet 

Pizza, Little Fox, Buck ´s Fishing and Camping ja Besta Pizza.  

 

Comet Ping Pong Pizza omanik on James Alefantis, keda on nimetatud New Yorgi 

tähtsuselt 54. inimeseks. Jah, pitsakoha omanik on miljonite seast nii olulisel kohal. 

Selles pitsakohas on läbi viidud toetuskampaaniaid nii Clintonite kui Ombama 

jaoks. Alefantis on saanud suuri toetussummasid George Soroselt ja ka Clintonitelt. 

James Alefantise elukaaslane ja partner on David Brock. David Brock on olnud 

mitme suure skandaali keskpunktis ja on süüdimõistetud pedofiil ja selle looga 



seotud perverssustest on tehtud dokumnetaalfilm An Open Secret (Avalik saladus). 

Samuti on David Brocki nimetatud Hilary Clintoni meedia ketikoeraks (see, kes 

räägib kõik halva heaks). Lisaks sellele on Brock olnud Bitcoin Foundationi juht, 

tegu on siis krüptoraha kaitsmise ja säilitamise ühinguga. 

 

 

Comet pitsa on küllaltki pisike ja mõnes mõttes sünge koht, reklaamides end 

kogupere söögikohana, kus saab süüa pitsat ja mängida ping-pongi.  

 



 

Kuid see  pole kaunilt sisustatud ega isegi hubane kohakene. Pildid selle 

söögikoha WCst meenutavad pigem narkomaanide kogunemiskohta (Video 2 aeg 

9:50), kus muu hulgas on seinale kritseldatud Shut up ´n´ Fuck. Comet pitsas on 

korduvalt esinenud metalbänd Heavy Breathing. Video 6 on näide nende 

loomingust – ülimalt sümboolne video. Alati tasub tähele panna sümboleid ja 

logosid (Video 3 aeg 0:15), sest sümbolid ongi salakeel, tänu millele eliit oma 

ringis suheldud saab – kõigile nähtav, kuid ainult neile arusaadav, otse meie silme 

all. Kokkusattumustest rääkides, veider küll, aga lause „Ma armastan lapsi” on 

prantsuse keeles „J´aime les ephant”. Kas ainult kokkusattumus nimega James 

Alefantis? Vaevalt küll. Samuti on ta kandnud Instagrammi piltidel särki kirjaga „I 

love children”. Üks pilt ka Comet pitsast seestpoolt: 

 



 

Alefantis on produtseerinud ka mõned filmid, mis on täis sümboolset keelt (Me at 

the Zoo, Chapel Perilous jne). 

James Alefantise kasutajanimi Instagrammis on Jimmycomet. Ta on postitanud rea 

fotosid Instagrammi. Üks osa fotodest on seksuaalse alatooniga, nt täiskasvanud 

alasti ülakehaga mehed lakkumas pikalioleva mehe peal pitsat. Tõlgime ära, et pitsa 

tähendab nende keeles seksi. Teine osa fotodest on haiglased pildid lastega (Video 

2 aeg 10:16 kuni 13:05) ning kolmas osa fotodest on pitsakoha kaevamistööd.  

Järgnevatel piltidel asenda sõna „pitsa” või pitsa pilt sõnaga „seks” 



 

Tüdrukule pildil on lisatud tekst: „Ma ei hooli oma ilust vähematki. Tahan lihtsalt 

oma pitsat”  

 

Täiskasvanud mees, pitsakoha omanik, naljatlemas, et müüb Saksamaalt pärit 

beebit (tegu on siiski nukuga). 

 



 

Selline on James Alefantise arust sobilik ja tore reklaam kogupere söögikohale. 

 

 



 

 

 

Ühe beebipildi all, kus beebi paneb pitsat suhu on Jimmycometi kommentaar: 



Nothing will ever be the same – Miski pole enam kunagi sama. Ja teine 

täiskasvanud mees kirjutab: Mul on ka beebipilt pitsaga, see jääb igaveseks mu 

verre! Jimmicomet: Yes! - Just! 

Nüüdseks on nimetatud kategooriate pildid suuremas osas Instagrammist 

kustutatud. Videos 3 on 4:26 näha kaevetööde pilte Alefantise kommetaariga: 

puhkuserõõmud. Üks inimene võttis vaevaks uurida, kas Comet pitsa või 

lähedalasuvad ärid on saanud kaeve- või ehituslubasid, kuid viimastel aastatel pole 

ühtegi sellist luba välja antud. Nii et kaevetööd toimuvad ilma ametliku loata. 

Comet pitsa all on suur külmruum (Video 3 aeg 5:49), millist pitsakoht otseselt ei 

vaja, kuid see on seal olemas. Keegi meesterahvas, kes külmaruumi pildi juures 

olevas kommentaaris mainis mõrva, valmistab metallist väikesi lastesuurusi kirste 

(Video 3 aeg 5:58). Tundub, et nad ehitavad/täiendavad maa-aluseid ühendusteid 

nende söögikohtade vahel. Toidukohtade vahetusse lähedusse jääb McMartini kool, 

mis tundub ka omamoodi asjaga seotud olevat.  Lugu meenutab 2014 Inglismaal 

toimunud, kuid kalevi alla pandud Hampsteadi juhtumit, kus pedofiilne satanistide 

võrgustik tegutses kohalikus kirikus, koolis ja toidukohtades. Nii  mõnigi selle loo 

osaline oli sunnitud Inglismaalt lahkuma. 

Comet pitsast paar maja edasi asub Besta Pizza. Mille sümbol on praktiliselt üks 

ühele sarnane pedofiilide klubi Boy Lover sümbolile. Samuti väidetavalt on sõna 

Besta tuletatud ingliskeelsest sõnast Beast ehk elajas. Koha omanikuks on Andrew 

Kline. Kline on üks neljast õigusosakonnas inimkaubanduse alal töötavast 

süüdistajast, ametisse nimetatud Hilary Clintoni poolt. Siin on näha Besta pitsa 

logo ja pedofiilide ühenduse Boy Lover logo:  



 

Peale seoste ilmsiks tulekut muutis Besta pitsa 12.novembril 2016 oma logo ära. 

Comet pitsa ja Besta pitsa vahel asuvad veel kaks väikest toidukohta. Üks neist on 

Buck´s fishing and camping. Nimi viitab küll kalastus- ja matkatarvetele, kuid tegu 

on siiski väikese söögikohaga, mis samuti kuulub James Alefantisele. Oma 10. 

aastapäeva ametliku foto peal (Video 3. aeg 3.38) on meesterahvas hoidmas 

matšeetet suures lihalõigus. See pole lihanuga, vaid matšeete, millel on üsna suur 

sümboolne tähtsus (matšeetet kasutatakse satanistlikes rituaalides peade maha 

löömiseks). 

 

Neljas toidukoht selles reas on Little Red Fox, mille avas 2013 noormees nimega 

Mat Carr koos oma elukaaslasega. Foxi numeroloogiline vaste on 666. Samal 

tänaval koheselt nende nelja toidukoha vahetus läheduses on raamatupood Politics 

and Prose, kus on käinud muu hulgas esinemas Barack Obama ja Bill Clinton 

isiklikult. Poe omanikuks on Lissa Muscatine, kes on Hilary Clintoni lähedane 

olnud üle 20 aasta. Kui Hilary oli esileedi, kuulus Muscatine nn Hillarylandi ehk 

Hilary Clintoni tuumiknõustajate hulka. Samuti töötas ta Clintoni viimase 

valimiskampaania heaks ning on olnud talle kõnedekirjutaja. Aprillist 2016 palkas 

Lissa Muscatine Matt Carri juhtima oma raamatupoe uut kohvikut ja veinibaaari. 

Väga võimekas noormees see Matt Carr – kõigepealt pereärina kohviku pidamine 



ja siis mõne maja kaugusel veel ühe kohvik-baari (konkurendi) juhataja.  

Kohe teist pool tänavat, nende nelja toidukoha vastas on asutus nimega Beyond 

Borders ehk Piiride taga, mis on rahastatud Clintoni sihtasutuse poolt.  

 

 
 

Asutuse logo näeb välja nagu see pedofiilide Girl Lover logo, kuid seal on veel 

väiksemal südamel käejälg keskel. Kohe avalehel on asutuse üheks eesmärgiks 

toodud laste orjuse lõpetamine. Inimkaubanduse prokurör pidamas pitsakohta, 

mille logo praktiliselt ühtib pedofiilide klubi Boy Loveri logoga ning kohe üle tee 

asub jällegi Clintonite rahastatud inimkaubandusega seotud sihtasutus Beyond 

Borders, mille logo praktiliselt ühtib teise pedofiilide ühenduse logoga. Beyond 

Bordersi päevavalgust kartvaid tegusid uuris naisterahvas nimega Monica Petersen. 

Pärast USA presidendivalimisi leiti ta surnuna. Monica Petersen uuris Clintoni 

sihtastuse vägagi tõsiseid lastega seotud kuritegusid Haitil. (Link: 

http://www.thepoliticalinsider.com/election-woman-investigating-clinton-foundatio

n-crimes-found-dead/) Probleeme on tekkinud ka nendel videokoostajatel, kes on 

Youtubes teemat kajastanud. Näiteks TheScariestMovieEver – tema videode 

näitajad on suuresti langenud - üsna tõenäoliselt tehislikult tekitatud vaatajate 

drastiline vähenemine. Pikemas perspektiivis tähendab see video koostajale 

sissetuleku kokkukuivamist. 

Et siis lühidalt kokku võttes: on ühel väikesel tänaval järjest neli toidukohta,  

heategevusasutus ja raamatupood, millede omanikud on otseselt seotud Clintoniga 

ja Podestadega ja pedofiilsete mailidega. Vaadates millist sümboolikat ja pilte nad 

on kasutanud, mõni neist süüdimõistetud pedofiil (David Brock). 

Heategevusasutus, mis smugeldas katastroofipiirkonna lapsi ja asja uurinud 

inimene suri. Kaevetööd, muusikavalik, väikeste laste metallist kirstude 

http://www.thepoliticalinsider.com/election-woman-investigating-clinton-foundation-crimes-found-dead/
http://www.thepoliticalinsider.com/election-woman-investigating-clinton-foundation-crimes-found-dead/


valmistamine, suur tühi maa-alune külmhoone, veidrad kodeeritud mailid. Kelle 

jaoks on see kõik ikka veel ainult juhus ja kokkusattumused? Nad ei saa ju 

kirjutada, et meil tuleb pidu, võta kaasa õlled ja mõned lapsed. Muidugi peavad nad 

kasutama kodeeritud mõisteid. Kõige olulisem on siinkohal see, et need mailid 

eksisteerivad reaalselt ja need on liikunud ühiskonna silmis väärikate isikute vahel. 

Nüüdseks sidudes mõned lood ka konkreetsete asukohtadega nagu Comet ja Besta 

pitsa.  

 

Alex Jonesi kanal andis 05.novembril 2016 välja video pealkirjaga „FBI paljastab 

Clintoni satanistliku pedofiiliavõrgustiku”: 

https://www.youtube.com/watch?v=suDHJDX90zE  

 

Kuid oi üllatust - 06.11.16 vabastas FBI Hilary Rodham Clintoni e-mailide asjus 

süüdistustest. 

Eliit on enesekindel ja inimesed ei näe. Nad eksponeerivad häbitult oma huvisid 

sümbolite keeles, piltide näol, ise neid mahlakalt kommenteerides, rääkides oma 

kodeeritud keeles. FBI ei tee midagi, kõik on nende taskus nagunii ja ebavajalikud 

koristatakse teelt. Kuidas saab sellest ja ärakasutatud ning tapetud lastest mitte 

hoolida?? Võib-olla vaatavad inimesed ka veidi teise pilguga aruandeid, kus näiteks 

Obama kulutas ühe “Pitsapeo” peale 64 000 dollarit. 

 

Teemaga seotud videod: 

Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=epzOg5cS3N0 

Video 2:  https://www.youtube.com/watch?v=omSiD5MIG5A 

Video 3: https://www.youtube.com/watch?v=qJpDHc-ozq8 

Video 4: https://www.youtube.com/watch?v=JygREOlrC3U 

Video 5: https://www.youtube.com/watch?v=bGoFt2WisNo 

Video 6: https://www.youtube.com/watch?v=31rQiiqsv4A 

Video 7: https://www.youtube.com/watch?v=aVPwso16AIA 

 

Lisaks: 

http://369news.net/australian-60-minutes-exposed-worldwide-satanic-pedophile-net

work/  
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