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Fake News ehk Valeuudised 
 

 
 

Peavoolumeedia, mille varvastele nii valusasti kiputakse astuma, on asunud oma 

posti kaitsma mõistega „valeuudised”. Hirmsate Valeuudiste eest hoiatab isegi 

Rooma paavst: 

http://www.ohtuleht.ee/775406/paavst-hurjutas-meediat-valeuudiste-levitamine-on-patt, kes 

võrdleb valeuudiseid koprofiilia ehk ebaterve huviga väljaheidete vastu. 

Valeuudistest ja desinformatsioonist räägitakse tihti ka ERRis. Ühine nimetaja 

sellistes avaldustes on aga see, et millegipärast ei täpsustata kuigi tihti, milles need 

valeuudised siis seisnevad. Paraku on Pizzagate sõna, mida ei tohi välja öelda, sest 

siis võivad inimesed huvi tunda ja üht-teist teada saada. Youtube on Pizzagate pärast 

tsensuuri nii karmiks teinud, et paljud videode koostajad otsivad uusi platvorme info 

edastamiseks, on saanud hoiatusi ja eemaldatud videosid. Reddit keelustas Pizzagate 

teema, küll aga on Redditis jätkuvalt lubatud näiteks pedofiilide sõprusringkond ja 

kannibalismi kogukond, kuhu kuulub ka juba viis aastat Redditi tegevdirektor Steve 

Huffman isiklikult. 

Natuke sellest tsensuurist:https://www.youtube.com/watch?v=oA2BocJLGb8&t=1s   

 https://www.youtube.com/watch?v=K_IijMef6hs 

 

Isiklikult arvan, et Pizzagate oli põhjus, miks Hilary Rodham Clinton ei võitnud 

presidendivalimisi. Clinton sai osariikidest võiduhääled, kuid presidendiks määrati 

siiski Donald Trump. Niimoodi koondus kogu rambivalgus ja maailma tähelepanu 

Trumpi tegemistele. Pärast presidendivalmiste tulemuste teatavaks saamist lavale 

astunud Donald Trump olevat näinud välja üllatnud ja hirmunud. Tema reaktsiooni 

peeti omapäraseks pärast nii pikka ja enesekindlat kampaaniarallit. Vähemalt üks 

kehakeele lugeja kinnitab, et Trumpi kehakeel näitas väga suurt ja varjatud hirmu 

õnnitlusi vastu võttes. Trump, kes lubas, et ehitab müüri lõunapiirile, alustab uurimist 

Hilary Clintoni suhtes („Hilary Clintoni koht on vanglas”), on võtnud sõna 

vaktsineerimise vastu, seostades autismi vaktsineerimisega (tähelepanelikumad 

inimesed on viidanud tema enda noorima poja autismi tunnustele) jne. Ta pidi olema 

üksnes vastuhääl, Illuminaatide viimane trump, kuid nüüd on ta ise hoopis poodiumil. 

Presidendikampaania ajal võis ta rääkida kõike, mida ühiskonna korralduses pettunud 

inimesed kuulda tahtsid, nüüd aga peab ta oma sõnu sööma. Ei tule müüri, ei tule 

uurimist Clintoni suhtes. Lisaks tasub vaadata, kes kuulub tema meeskonda, 

kuuldavasti kuulub sinna isegi Henry Kissinger. 
 

 

 

Pizzagate paneb paljusid asju vaatama hoopis teises valguses. Näiteks ostsid Obamad 
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mais 2016 Washingtoni eliitrajoonis Kalorama´s omale uue maja. Nende naabriks 

kaks maja edasi on Tony Podesta, kes mais ilmunud artiklis kiidab, kui vahvad 

pitsapeod tema tagahoovis toimuvad. 
 

 

Väga huvitava kingi sai Barack Obama oma 55. sünnipäevaks asepresident Joe 

Bidenilt. Nimelt lapselikku tüüpi käevõru, mille küljes on ka pitsat kujutav helmes: 

Joe Biden ei lase 

ka laval oma rahututel kätel puhata ning on tuntud selle poolest, et talle meeldib laval 

lapsi katsuda, siin on mõni näide sellest (flööti mängivat nutvat tüdrukut, keda Biden 

parajasti silitab, selles videos kahjuks pole): 
https://www.youtube.com/watch?v=OzxmDWgzmtY  

 

Nii mõnelgi praeguseks täiskasvanuks saanud lapsstaaril on täheldatud pitsahullust. 

Tuntuim neist on panseksuaalne endine Disney lapsstaar ja praegune laulja Miley 

Cyrus. Ta on küll öelnud, et tal on gluteeni- ja laktoositalumatus, kuid pitsa on tema 

kinnisidee. Pitsa riietuses, pitsa voodipesu, pitsa lemmiloomaasemed, pitsapildid, mis 

on tema kokku pandud... Väike pilguheit sellele kinnisideele: 
https://www.youtube.com/watch?v=W5yoHTtPpUM 

 

Endine lapsstaar ja narkootikumidega kimpus olev Macaulay Culkin, kes tegi 

paroodiabändi nimega The Pizza Underground – Pitsa Maa-all. Bänd parodeerib 

tuntuid lugusid, keerates kogu loo sisu pitsa teemaliseks. Muidugi võib näha Culkinit 
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ka oma meessoost bändikaaslasega laval musitamas: 
https://www.youtube.com/watch?v=EU1q1-Ufduo&t=465s 

 

Rikaste erapidudest on korra julgenud rääkida endine The Scorpionsi basskittarist 

Ralph Rieckermann. Peod, kus 100 000 dollari eest on võimalik nautida kokaiini, 

inimeste tapmist ja veel hullemat. Mis saab veel hullem olla inimeste tapmisest, kas 

pedofiilia kõrgemat astet?: https://www.youtube.com/watch?v=PDwBDs_TjM0 

 

Pizzagate uurinud inimesed on öelnud, et mida rohkem uurida, seda enam 

varjamatumaid ja uskumatumaid seoseid leitakse. Kogu info on meie silme all, tõde 

nimetatakse Valeinfoks. Nüüd tuleks suunata pilk neile, kes nimetavad tõde valeks. 

Kes nad on ja miks nad seda teevad? Ninth Circle annab nii mõnedki vastused: 
https://www.pinterest.com/julieday35574/ninth-circle-satanic-cult/ 

 

PS! Täiesti toimiv ja avalikkusele teada olev analoog, kuidas selline süsteem toimida 

saab, on katoliku preestrite aastakümneid kestnud sihilik lastepilastus. Pedofiilidest 

katoliku preestreid on kaardistatud nii Euroopas kui Ameerikas ja neid on ikka 

ebaporportsionaalselt palju. Detsembri algul külastas Eestit Venemaal tagakiusatud 

endine poliitik ja naftamagnaat Mihhail Hodorkovski, kes andis siin Mustpeade majas 

üle ajakirjanduspreemiad. Üks preemia saajatest oli pedofiilpreestrite paljastajast 

ajakirjanik Michael Rezendes, kes on saanud ka Pulitzeri preemia. Ta näitas oma 

tööga, kuidas Ameerika suurimas katoliiklikus linnas – Bostonis, on pedofiilidest 

preestrite võrgustik, kellest tuntuim pedofiil-preester John Geoghan tegutses 30 aastat 

järjest vaatamata tema kohta tehtud kaebustele. Bostonis oli kokku vähemalt 250 

pedofiil-preestrit, kes olid pilastanud tuhandeid lapsi, ja käis sihipärane ametkondlik 

asja varjamine. Bostoni piirkonna kardinal Law sai aga pärast asja ajakirjanduses 

avalikuks tulemist mõjuka töökoha Vatikanis. Sellest kõigest vändati 

tõsielusündmustel põhinev film Spotlight, mis sai aastal 2015 kaks Oscarit.  

(Andmed Radarist) 

Vähemalt 30 aastat sihilikku mahavaikitud ametkondlikku lapsepilastamist, selle 

analoog ongi Ninth Circle. 
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